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HOTĂRÂREA nr.36/2020
privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a
indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor
blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor blocurile 45E, 49,
43,44, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11”
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
în şedinţa extraordinară din data de 13 martie 2020,
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr.3915/2020 a Primarului Municipiului Gheorgheni,
– Raportul de specialitate nr.3454/2020 al Serviciului achiziţii publice, investiţii,
programe şi proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Gheorgheni,
– documentaţia tehnică nr. 16.5/2016, actualizat în 2020, întocmit de S.C. Kes
Invest S.R.L, pentru blocurile de locuințe, componentele proiectului cu
denumirea „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul
Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, Cartierul Bucin,
blocurile 18,6,11”
– H.C.L. nr. 25/2020, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023;
– avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
Gheorgheni:
– Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri proprii
– aviz înregistrat cu nr. 196/C/2020;
– Urbanism,
amenajarea
teritoriului,
protecţia
mediului,
conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură – aviz înregistrat cu nr. 197/C/2020;
Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare
a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C, Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 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, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale.
În conformitate cu prevederile:
– art.129, alin. (2), lit.b), d) alin. (4), lit.d), alin. (7), lit.n) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ,
– Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
– art.15 din H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
modificată prin H.G. nr.79/2017;
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– H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții
– O.U.G. 114/2018, actualizata 2020, privind instituirea unor masuri in domeniul
investitiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea
unor acte normative si prorogarea unor termene,
În temeiul prevederilor şi ale art.139, alin.(3), lit. e), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă documentaţiile tehnico-economice, faza Proiect tehnic, şi a
indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri
de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor blocurile 45E, 49, 43,44, Cartierul
Bucin blocurile 18, 6, 11”, conform Anexelor nr. 1–7, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 1 – Se aprobă documentaţiile tehnico-economice, faza Proiect tehnic, şi indicatorii
tehnico-economici aferente obiectivelor de investiţie, componentele proiectului cu
denumirea „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni – Lot
1”, conform Anexelor nr. 1–7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum
urmează:
1) „Reabilitarea termică a blocului de locuit nr. 45, scara E, cartierul Florilor din
Municipiul Gheorgheni” – Anexa nr.1
2) „Reabilitarea termică a blocului de locuit nr. 49, cartierul Florilor din Municipiul
Gheorgheni” – Anexa nr.2
3) „Reabilitarea termică a blocului de locuit nr. 18, cartierul Bucin din Municipiul
Gheorgheni” – Anexa nr.3
4) „Reabilitarea termică a blocului de locuit nr. 43, cartierul Florilor din Municipiul
Gheorgheni” – Anexa nr.4
5) „Reabilitarea termică a blocului de locuit nr. 44, cartierul Florilor din Municipiul
Gheorgheni” – Anexa nr.5
6) „Reabilitarea termică a blocului de locuit nr. 6, cartierul Bucin din Municipiul
Gheorgheni” – Anexa nr.6
7) „Reabilitarea termică a blocului de locuit nr 11, cartierul Bucin din Municipiul
Gheorgheni” – Anexa nr.7
Art. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul
Municipiului Gheorgheni şi Serviciul achiziţii publice, investiţii, programe şi proiecte din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului judeţului Harghita, Primarului
Municipiului Gheorgheni, Serviciului achiziţii publice, investiţii, programe şi proiecte,
Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Gheorgheni.
Gheorgheni, la data de 13 martie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Máyer Robert
Selyem-Hideg Norbert-Vencel
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