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HOTĂRÂREA NR.105 

privind actualizarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții 

“Imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei blocului de locuinte nr. 32 si blocului de 

locuinte nr. 60 din orasul Isaccea, judetul Tulcea” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 

09.09.2019, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 13 consilieri locali; 

Luand in discutie referatul de aprobare și proiectul de hotarâre al primarului orașului Isaccea 

nr.19/05.09.2019 prin care se propune actualizarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții “Imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei blocului de locuinte nr. 32 

si blocului de locuinte nr. 60din orasul Isaccea, judetul Tulcea”; 

Având în vedere prevederile: 

-  Art.129, alin.2, lit.b și alin.4, lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru a documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

- H.G.nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor  tehnico- 

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Ghidul Solicitantului - Condiții specific de 

accesare a fondurilor europene în cadrul apelului de  proiectePOR/2019/3/3.1/A/ITI/2 - Axa 

prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate 

de investiții 3.1Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale, avand ca Obiectiv specific Creșterea 

eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, 

îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. 

- H.C.L. nr.36/27.02.2018 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții “Imbunatatirea 

izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei blocului de locuinte nr. 32 si blocului de locuinte nr. 

60 din orasul Isaccea, judetul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici; 

Ținând cont de avizele comsiilor de specialitate; 

 

In temeiul art. 139,alin.1 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTARASTE: 

         Art.1. –   Se aprobă documentația tehnico-economică, faza DALI actualizata 05.09.2019 conform art. 

9 din Hotărârii de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor  

tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, aferentă obiectivului de investiţie “Imbunatatirea izolatiei termice 

si hidroizolarea anvelopei blocului de locuinte nr. 32 si blocului de locuinte nr. 60 din orasul Isaccea, 

judetul Tulcea”, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

         Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici, durata investitiei si esalonarea acesteia, faza DALI 

conform art. 9 din Hotărârii de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor  tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare, aferentă obiectivului de investiţie“Imbunatatirea izolatiei 

termice si hidroizolarea anvelopei blocului de locuinte nr. 32 si blocului de locuinte nr. 60 din orasul Isaccea, 

judetul Tulcea”, conform devizului general – anexa nr.2 la prezenta hotărâre, după cum urmează: 

1. indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a investiției: 

   a) Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA) : 4,372,260.66 lei fara TVA ,  din care : C+M: 3,589,897.75 

lei,  



   b) Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) : 5,195,458.99 lei  din care : C+M: 4,271,978.31 lei 

Cursul de schimb valutar specificat in Ghidul solicitantului, respectiv cursul inforEuro din luna publicării 

apelului, respectiv luna aprilie 2019, 1 euro =4.7591  lei/euro 

c) Durata de realizare a lucrărilor : 12 luni  (proiectare si lucrari de constructii), respectiv durata de 

implementare a investitiei de 18 luni (include si 6 luni pentru procedurile de achizite a serviciilor si 

lucrarilor necesare) 

 

      2.  indicatorii minimali, respectiv capacitățile ( în unități fizice și valorice) care sunt prezentați în anexa 

nr. 1 la prezenta hotărâre. 

      3.  indicatorii financiari, inclusiv TVA, avand in vedere prevederile Ghidului de finantare, după cum 

urmează: 

SURSE DE FINANŢARE   

Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 5,195,458.99 

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 482,906.90 

Valoarea totala eligibilă 4,712,552.09 

Contribuţia proprie, din care : 2,367,927.74 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 1,885,020.84 

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv 

TVA aferent 482,906.90 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 2,827,531.25 

 

Art.3.–Se aprobă aplicarea pentru finantare prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-

2020AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI 

REZIDENTIALE - APELUL DEDICAT ZONEI DE INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA 

DUNĂRII. Astfel, ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt: 

 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională şi 

bugetul de stat, din care rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR) este maxim 85%, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) este 

minim 15%; 

 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Solicitant şi Asociaţia de proprietari. Cheltuielile 

neeligibile in cadrul proiectului se vor finanta exclusiv din surse proprii, cu recuperare de la Asociatia de 

proprietari. 

 

Art.4 -Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autoritatilor interesate pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor sale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea și va asigura comunicarea 

şi publicitatea prezentei hotărâri , inclusiv prin  publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro.  

 
Nr.voturi necesare(majoritate simpla) 8 

Nr.total voturi exprimate 13 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 13 

Nr.abtineri 0 

 

 

 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL                           SECRETAR ORAŞ, 

           

         SIMION RALUCA ELENA              MORARU  LOREDANA 
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