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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4,
scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor;

strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai - faza DALI

Consiliul Local al Ora;ului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai şi
Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.757/2018,

- Raportul de specialitate al Şefului serviciul întreţinere patrimoniu, spaţii
verzi şi protecţia mediului din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui
Mihai, nr. 758/2018,

- Ghidul General POR şi de Ghidul pentru obţinerea finanţării din Fondul
Eureopean de dezvoltare Regională, PI 3.1, Operaţiunea A – „Clădiri rezidenţiale” , cu
scopul accesării fondurilor nerambursabile,

- prevedereile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şiu completările ulterioare,

- Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie asupra unei construcţii
existente şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Creșterea
performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările
T1/T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4/T5, oraș
Valea lui Mihai,

În baza art.36 alin.(1) alin.(2), lit.b, alin.(4) lit.d, art. 45, precum şi art.115
alin.(1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E
Art.1: Se aprobă participarea Oraşului Valea lui Mihai la proiectul Creșterea

performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările
T1/T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4/T5, oraș
Valea lui Mihai, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A, nr.
apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.
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Art.2: (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici  ai obiectivului de
investiţii Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada
Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii
nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai, faza D.A.L.I., prevăzuţi în Anexa nr.1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect este
prevăzută în Anexa nr. 2 - Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe
situat pe strada Republicii nr.4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai - parte integrantă
din prezenta hotărâre şi în Anexa nr.3 - Creșterea performanței energetice a blocului
de locuințe situat pe strada Republicii nr.8, scările T4-T5, oraș Valea lui Mihai - parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului Creșterea performanței
energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr.4, scările T1/T3, oraș
Valea lui Mihai, județul Bihor; strada Republicii nr.8, scările T4/T5, oraș Valea lui
Mihai, în cuantum de: 3.016.540,47 lei (inclusiv TVA), din care:

- valoarea totală eligibilă: 2.290.591,05 lei
- valoarea totală neeligibilă: 725.949,42 lei
Art.4: Se împuterniceşte dl. Nyakó Iozsef – Primar al oraşului  Valea lui

Mihai să semneze toate actele necesare depunerii şi implementării proiectului, în
numele şi pe seama Oraşului Valea lui Mihai.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul Oraşului Valea lui Mihai
- Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului

Oraşului Valea lui Mihai,
- se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro
- la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gábor Eva CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.20 din 21 februarie 2018
Consilieri locali în funcţie: 17
Consilieri locali prezenţi: 16

Hotărârea a fost adoptată cu: - 12 voturi PENTRU
- 2 voturi ÎMPOTRIVĂ
- 2 ABŢINERI*

* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui
Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.12/2016, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA”
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ROMÂNIA Anexa nr.2
JUDEŢUL BIHOR la Hotărârea nr.20 din 21 februarie 2018

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

DESCRIEREA INVESTIȚIEI
din documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiție:

„Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii
nr. 4, scările T1-T3, oraș Valea lui Mihai”

I. PRINCIPALELE LUCRĂRI PROPUSE prin documentația tehnică
aferentă obiectivului de investiții „Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr. 4, scările T1-T3, oraș
Valea lui Mihai”:

Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional -
arhitectural şi economic, cuprinde:

a. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 înlocuirea tâmplăriilor existente a ușilor exterioare a caselor de scară, cu

tâmplării termoizolante din PVC alb, dotate cu dispozitive/fante/grile pentru
aerisirea controlată a spaţiilor în care se vor montata pentru evitarea apariţiei
condensului pe elementele de anvelopă;

 înlocuirea tâmplăriilor existente a tuturor ferestrelor atât a celor din lemn, cât
și a celor din PVC (datorită calității inferioare a acestora) cu tâmplării
termoizolante din PVC alb, dotate cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea
controlată a spaţiilor în care se vor montata, pentru evitarea apariţiei
condensului pe elementele de anvelopă;

 placarea la exterior a pereților tuturor fațadelor etajelor și parțial a parterului
(în zonele în care sunt apartamente) cu vată minerală de 15 cm, cu clasa de
reacție la foc A1 sau A2 – s1, d0, fixate de pereți prin lipire și cu bolțuri și
dibluri introduse în găuri forate;

 aplicarea peste vata minerală a unor tencuieli decorative, armate cu plase din
fibre sintetice;

 termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu termoizolație din plăci de vată
minerală rigidă de 20 cm grosime, cu clasa de reactive la foc A1 sau A2 – s1,
d0;

 termoizolare soclu cu vată minerală de 10 cm, a pereților de la parter care
adăpostesc apartamente la parter, cu clasa de reactive la foc A1 sau A2 – s1,
d0;
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b. Lucrări ce vizează instalarea unor sisteme de producere a energiei din surse
regenerabile

 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme
descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă în
scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a
emisiilor de gaze cu efect de seră: - instalarea a 3 panouri fotovoltaice, fără
injectare în rețea;

c. Lucrări suplimentare de eficientizare energetică
 Înlocuirea corpurilor de iluminat existente pe casa scării cu alte corpuri de

iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață ti p LED
 Instalarea unor senzori de mișcare pe casa scării la fiecare nivel, pentru

optimizarea maximă a consumului de energiei electrice;
 Instalarea unor senzori crepusculari în fiecare scară;

d. Alte categorii de lucrări
 la șarpanta de lemn a acoperișului se vor înlocui elementele degradate și se

vor ranforsa elementele care permit acest lucru (conform concluziilor
expertizei tehnice);

 schimbarea învelitorii datorită degradării accentuate și montarea unei
învelitori noi din țiglă ceramică;

 montarea unor suprafețe de avertizare tactilo-vizuale, astfel: poziționarea unei
benzi de atenționare pe prima si ultima treapta a fiecărui pachet de trepte;
suprafața va avea dimensiunea de 60x120cm si va fi amplasata la 30cm fata
de muchia primei trepte in sensul de coborâre.

 la parter se propun închiderea sau micșorarea la dimensiunile de 60x60cm a
unor goluri de geam pentru realizarea unei suprafețe cât mai mari de zidărie
pe axul A ;

 în axul C la parter, in zona spațiilor comerciale, se propune închiderea unor
goluri pentru realizarea unor panouri de contravântuire in planul peretelui,
adică realizarea unor suprafețe cât mai mari de zidărie si cămășuirea lor pe
fata exterioara;

 la etajele superioare se propune închiderea cu zidărie a ferestrelor de la
cămări (majoritatea acestora au fost desființate)

 la intradosul plăcilor balcoanelor se protejează armătura corodată si se reface
stratul de acoperire.

 Parapeţii metalici ai balcoanelor se propun a fi desființați şi realizați din
zidărie de BCA de grosime 10 cm, prevăzute cu centură si stâlpișori din beton
armat.

 repararea tencuielilor interioare în zonele în care s-a intervenit pentru
reabilitare termică;

 repararea tencuielilor după ce se instalează noile ferestre și uși termoizolante;
 înlocuirea tuturor parapeților de la balcoane și transformarea lor din parapeți

metalici în parapeți din zidărie;
 realizarea streșinilor înfundate a învelitorii de țiglă;
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 reparația tencuielilor după ce se instalează noul sistem de iluminat pe casa
scării;

 schimbarea burlanelor și jgheaburilor degradate, pentru colectarea apelor
meteorice;

 Completarea trotuarului în jurul clădirii pentru protecția faţă de apele
meteorice.

 Trotuarul se execută peste cota actuală a terenului cu pantă spre exterior si
dop de bitum lângă perete. La baza lui se v-a face o rigolă pentru îndepărtarea
apelor.  Cele existente se vor verifica si corecta astfel ca panta de scurgere a
apelor de pe ele să fie spre exterior. De la burlane se v-a face rigolă care să
îndepărteze apele meteorice de lângă clădire.

 Se vor face lucrări de asigurare a etanșeități acoperișului prin montarea foliei
de protecție a apelor meteorice în vederea evitării umezirii termoizolației din
pod.

 realizarea unei structuri de lemn deasupra intrărilor în casele de scară, peste
planșeul de beton existent, și acoperirea lui cu țiglă ceramică.

II. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii,
exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj
(C+M), în conformitate cu devizul general;

În urma realizării lucrărilor de intervenții a clădirii, se obțin indicatori tehnico -
economici buni ceea ce va conduce si la o economie anuală de energie.

 Valoarea totală (INV), cu TVA ( lei) 1.782.074,85 LEI.

 Valoarea totală (INV), fără TVA ( lei) 1.499.463,59 LEI

 Construcții – montaj (C+M) cu TVA ( lei) 1.302.067,16 LEI

 Construcții – montaj (C+M) fără TVA ( lei) 1.094.174,08  LEI.

Eșalonarea investiției fără TVA:

INV - lei C+M
- mii lei -

Anul 1 285.532,16 61.008,29
Anul 2 632.441,76 539.043,02
Anul 3 581.489,67 494.122,77
TOTAL 1.499.463,59 1.094.174,08

(în prețuri la data 14.02.2018, 1 euro=4,5744 lei, conf. Ghid de finanțare)

A se vedea și graficul de realizare a investiției coroborat cu eșalonarea costurilor.



6

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi,
după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările
tehnice în vigoare;

i Indicator de realizare (de output) aferent clădirii
Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

Valoare la începutul implementării proiectului: 127,14
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 61,82

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 38

ii Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii Primăriei (de realizare)
Consumul anual de energie primară (kWh/an)

Valoare la începutul implementării proiectului: 818.844,78
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 445.055,03

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an):
Valoare la începutul implementării proiectului: 300,69
Valoare la finalul implementării proiectului: 95,44

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an):
Valoare la începutul implementării proiectului: 393,34
Valoare la finalul implementării proiectului: 187,75

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Capacitati (in unitati fizice si valorice):
• Corp clădire: Bloc de locuințe colective
• Suprafata desfăşurată propusa (studiată) 2.368,40 mp.
• Cladirea are regim de inaltime : P+3
• Categoria de importanta: C.
• Clasa de importanta a constructiei: III.
• Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 24 luni.
• Valoarea estimată a investiției fără TVA: 1.499.463,59 lei

d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Durata de realizare (luni): 36 luni, din care durata estimată de execuție a obiectivului de
investiții este de 24 de luni. A se vedea graficul de realizare a investitiei.
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ROMÂNIA Anexa nr.3
JUDEŢUL BIHOR la Hotărârea nr.20 din 21 februarie 2018

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

DESCRIEREA INVESTIȚIEI
din documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiție

„Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe strada Republicii
nr. 8, scările T4-5, oraș Valea lui Mihai”

I. PRINCIPALELE LUCRĂRI PROPUSE prin documentația tehnică
aferentă obiectivului de investiții „Creșterea performanței energetice a
blocului de locuințe situat pe strada Republicii nr. 8, scările T4-T5, oraș
Valea lui Mihai”:

Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-
arhitectural şi economic, cuprinde:

a. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 înlocuirea tâmplăriilor existente a ușilor exterioare a caselor de scară, cu

tâmplării termoizolante din PVC alb, dotate cu dispozitive/fante/grile pentru
aerisirea controlată a spaţiilor în care se vor montata pentru evitarea apariţiei
condensului pe elementele de anvelopă;

 înlocuirea tâmplăriilor existente a tuturor ferestrelor atât a celor din lemn, cât
și a celor din PVC (datorită calității inferioare a acestora) cu tâmplării
termoizolante din PVC alb, dotate cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea
controlată a spaţiilor în care se vor montata, pentru evitarea apariţiei
condensului pe elementele de anvelopă;

 placarea la exterior a pereților tuturor fațadelor etajelor și parțial a parterului
(în zonele în care sunt apartamente) cu vată minerală de 15 cm, cu clasa de
reacție la foc A1 sau A2 – s1, d0, fixate de pereți prin lipire și cu bolțuri și
dibluri introduse în găuri forate;

 aplicarea peste vata minerală a unor tencuieli decorative, armate cu plase din
fibre sintetice;

 termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu termoizolație din plăci de vată
minerală rigidă de 20 cm grosime, cu clasa de reactive la foc A1 sau A2 – s1,
d0;

 termoizolare soclu cu vată minerală de 10 cm, a pereților de la parter care
adăpostesc apartamente la parter, cu clasa de reactive la foc A1 sau A2 – s1,
d0;
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b. Lucrări ce vizează instalarea unor sisteme de producere a energiei din surse
regenerabile

 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme
descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă în
scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a
emisiilor de gaze cu efect de seră: - instalarea a 3 panouri fotovoltaice, fără
injectare în rețea;

c. Lucrări suplimentare de eficientizare energetică
 Înlocuirea corpurilor de iluminat existente pe casa scării cu alte corpuri de

iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață tip LED
 Instalarea unor senzori de mișcare pe casa scării la fiecare nivel, pentru

optimizarea maximă a consumului de energiei electrice;
 Instalarea unor senzori crepusculari în fiecare scară;

d. Alte categorii de lucrări
 la șarpanta de lemn a acoperișului se vor înlocui elementele degradate și se

vor ranforsa elementele care permit acest lucru (conform concluziilor
expertizei tehnice);

 schimbarea învelitorii datorită degradării accentuate și montarea unei
învelitori noi din țiglă ceramică;

 montarea unor suprafețe de avertizare tactilo-vizuale, astfel: poziționarea unei
benzi de atenționare pe prima si ultima treapta a fiecărui pachet de trepte;
suprafața va avea dimensiunea de 60x120cm si va fi amplasata la 30cm fata
de muchia primei trepte în sensul de coborâre.

 la parter se propun închiderea sau micșorarea la dimensiunile de 60x60cm a
unor goluri de geam pentru realizarea unei suprafețe cat mai mari de zidărie
pe axul A ;

 în axul C la parter, in zona spațiilor comerciale, se propune închiderea unor
goluri pentru realizarea unor panouri de contravântuire in planul peretelui,
adică realizarea unor suprafețe cat mai mari de zidărie şi cămășuirea lor pe
faţa exterioară;

 de asemenea, se propune realizarea unor ziduri de rezistenta in axele 8 si 9;
 la etajele superioare se propune închiderea cu zidărie a ferestrelor de la

cămări (majoritatea acestora au fost desființate)
 la intradosul plăcilor balcoanelor se protejează armătura corodată si se reface

stratul de acoperire.
 Parapeţii metalici ai balcoanelor se propun a fi desființați şi realizați din

zidărie de BCA de grosime 10 cm, prevăzute cu centură si stâlpișori din beton
armat.

 repararea tencuielilor interioare în zonele în care s-a intervenit pentru
reabilitare termică;

 repararea tencuielilor după ce se instalează noile ferestre și uși termoizolante;
 înlocuirea tuturor parapeților de la balcoane și transformarea lor din parapeți

metalici în parapeți din zidărie;
 realizarea streșinilor înfundate a învelitorii de țiglă;



9

 reparația tencuielilor după ce se instalează noul sistem de iluminat pe casa
scării;

 schimbarea burlanelor și jgheaburilor degradate, pentru colectarea apelor
meteorice;

 Completarea trotuarului în jurul clădirii pentru protecția faţă de apele
meteorice.

 Trotuarul se execută peste cota actuală a terenului cu pantă spre exterior şi
dop de bitum lângă perete. La baza lui se v-a face o rigolă pentru îndepărtare
apelor.  Cele existente se vor verifica si corecta astfel ca panta de scurgere a
apelor de pe ele să fie spre exterior. De la burlane se v-a face rigolă care să
îndepărteze apele meteorice de lângă clădire.

 Se vor face lucrări de asigurarea etanșeități acoperișului prin montarea foliei
de protecție a apelor meteorice în vederea evitării umezirii termoizolației din
pod.

 realizarea unei structuri de lemn deasupra intrărilor în casele de scară, peste
planșeul de beton existent, și acoperirea lui cu țiglă ceramică.

II. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii,

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj
(C+M), în conformitate cu devizul general;
În urma realizării lucrărilor de intervenții a clădirii, se obțin indicatori tehnico -

economici buni ceea ce va conduce si la o economie anuală de energie.
 Valoarea totală (INV), cu TVA ( lei) 1.234.465,62 LEI.
 Valoarea totală (INV), fără TVA ( lei) 1.038.684,46 LEI
 Construcții – montaj (C+M) cu TVA ( lei) 893.293,29 LEI
 Construcții – montaj (C+M) fără TVA ( lei) 750.666,63 LEI.

Eșalonarea investiției fără TVA:

INV - Lei C+M - mii
Lei

Anul 1 193.147,71 41.830,54
Anul 2 440.424,25 369.827,53
Anul 3 405.112,51 339.008,56
TOTAL 1.038.684,46 750.666,63

(în prețuri la data 14.02.2018, 1 euro=4,5744 lei, conf. Ghid de finanțare)
A se vedea și graficul de realizare a investiției coroborat cu eșalonarea costurilor.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi,
după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi
reglementările tehnice în vigoare;
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i. Indicator de realizare (de output) aferent clădirii:
Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

Valoare la începutul implementării proiectului: 83,70
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 43,11

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 24

ii. Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare)
Consumul anual de energie primară (kWh/an)

Valoare la începutul implementării proiectului: 555.521,20
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 323.104,30

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an):
Valoare la începutul implementării proiectului: 288,02
Valoare la finalul implementării proiectului: 94,81

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an):
Valoare la începutul implementării proiectului: 384,08
Valoare la finalul implementării proiectului: 190,48

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

Capacitati (in unitati fizice si valorice):
• Corp clădire: Bloc de locuințe colective
• Suprafata desfăşurată propusa (studiată) 1.575,20 mp.
• Cladirea are regim de inaltime : P+3
• Categoria de importanta: C.
• Clasa de importanta a constructiei: III.
• Durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 24 luni.
• Valoarea estimată a investiției fără TVA: 1.038.684,46 lei
d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Durata de realizare (luni): 36 luni, din care durata estimată de execuție a obiectivului de
investiții este de 24 de luni. A se vedea graficul de realizare a investitiei.


