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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.249/29.07.2021 privind 

aprobarea bugetului actualizat al proiectului „Lucrări de intervenții pentru 
creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, 

Ansamblul 3”, cod SMIS 119400 
 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară,  

 
 
      

        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.31747/18.07.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Programe Europene, înregistrat la 
nr.32051/19.07.2022; 
        - Act Adițional nr.3/14.12.2021 la contractul de lucrări nr.37122/17.07.2020 cu 
Asocierea S.C. ANSTHALL ACCENT S.R.L. și ASOCIEREA ANTREPRENOR 
CONSTRUCT S.R.L.; 
        - Hotărârea Consiliului Local nr.384/27.10.2016 privind aprobarea procedurii de 
recuperare a taxei de reabilitare termică pentru sumele avansate de Municipiul Giurgiu 
în vederea asigurării contribuției proprii a proprietarilor beneficiari ai lucrărilor de 
reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Giurgiu, finanțate prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020; 
        - Hotărârea Consiliului Local nr.249/29.07.2021 privind aprobarea bugetului 
actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice 
a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul, cod SMIS 119400; 
       - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
       - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
        - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
        - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 
        - Articolul 8 – Completarea condițiilor generale cu privire la modificarea 
contractului de finanțare, alin.(7) din Anexa 1 – Condiții specifice la Contractul de 
finanțare nr.4504/08.07.2019; 
        - prevederile ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-
2020 – 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 
rezidențiale. 
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        În temeiul art.129, alin.(1), alin.(2), lit.„b”, alin.(7), art.139, alin.(1), lit.„a” și art.196, 
alin.(1), lit.„a” Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
       H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

        Art.I.  Hotărârea Consiliului Local nr.249/29.07.2021 privind aprobarea bugetului 
actualizat al proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței 
energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3”, cod SMIS 
119400, se modifică după cum urmează: 
        1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.249/29.07.2021 bugetul actualizat al 
proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor 
de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3”, cod SMIS 119400, se modifică și se 
înlocuiește cu Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul conținut: 
           „Valoarea totală a proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea 
performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 
3”, cod SMIS 119400 este în cuantum de 5.861.677,10 lei (inclusiv TVA), din care 
valoare totală eligibilă este de 4.722.889,53 lei, (inclusiv TVA) şi valoare totală 
neeligibilă de 1.138.787,57 lei, (inclusiv TVA).”  
      3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul conținut: 
          „Cofinanțarea beneficiarului (UAT Municipiul Giurgiu + Asociațiile de 
Proprietari) pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea 
performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 
3”, cod SMIS 119400 reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului este în 
cuantum de 3.027.943,38 lei (inclusiv TVA).” 
      4.  Articolul 5 se modifică și va avea următorul conținut: 
         „Contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Giurgiu reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului și contribuția de 15% din 
valoarea eligibilă a proiectului este în cuantum de 1.648.003,48 lei, (inclusiv 
TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Lucrări de intervenții pentru 
creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, 
Ansamblul 3”, cod SMIS 119400.” 
     5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul conținut: 
         „Contribuţia Asociațiilor de Proprietari la cheltuielile eligibile este în 
cuantum de 1.056.001,00 lei (inclusiv TVA), reprezentând 25% din valoarea 
cheltuielilor eligibile aferente C+M+E pentru persoanele fizice. Sumele vor fi 
suportate inițial din bugetul local.” 
     6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul conținut: 
         „Contribuţia Asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile este în 
cuantum de 323.938,90 lei, (inclusiv TVA), reprezentând, după caz: 

- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare 
apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, 
a solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice; 
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       - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare 
apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor 
juridice, a solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice.” 
      7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul conținut: 
          „UAT Municipiul Giurgiu acordă ajutor de natură socială pentru finanțarea 
lucrărilor de reabilitare municipiului Giurgiu pentru anumite categorii de 
proprietari, iar cota de participare pentru aceste categorii este de 5% din 
valoarea cheltuielilor eligibile + neeligibile aferente C+M+E. Suma care nu va 
mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în valoare de 580.031,66 lei, 
(inclusiv TVA) și va fi suportată din bugetul local.” 
         Art.II. Celelalte prevederi rămân neschimbate. 
         Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcției Economice și Direcției Programe Europene din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Giurgiu  

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
        Dumitrescu Silviu - Andrei                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 28 iulie 2022    
Nr. 237     

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenţi 
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