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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru 

creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, 
Ansamblul 5, cod SMIS 119399 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
        
        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.nr.47.867/12.10.2021; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Programe Europene, înregistrat la 
nr.49.072/19.10.2021; 
        - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
        - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
        - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.384/27.10.2016 privind 
aprobarea procedurii de recuperare a taxei de reabilitare termica pentru sumele 
avansate de Municipiul Giurgiu ăn 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 al Municipiului Giurgiu nr.549/19.12.2019 privind 
actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici și a  devizului general pentru 
obiectivul de investiții Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5; 
        - 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; 
        - prevederile Articolului 8 – Completarea condițiilor generale cu privire la 
modificarea contractului de finanțare, alin.(7) din Anexa 1 – Condiții specifice la 
Contractul de finanțare nr.4.342/04.06.2019; 
        - 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. 
 

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” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
        Art.1. Se aprobă bugetul actualizat al proiectului „Lucrări de intervenții pentru 
creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, 
Ansamblul 5, cod SMIS 119399”, prezentat în anexă, parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 
        Art.2. Valoarea totală a proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea 
performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, este 
în cuantum de 5.620.522,26 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 
5.036.476,75 lei (inclusiv TVA), şi valoare totală neeligibilă de 584.045,51 (inclusiv 
TVA).  
        Art.3. Finanțarea nerambursabilă acordată prin F.E.D.R și Bugetul de Stat, 
reprezentând 60% din total cheltuieli eligibile este în valoare de 3.021.886,04 lei 
(inclusiv TVA). 
        Art.4. Cofinanțarea Beneficiarului (UAT Municipiul Giurgiu + Asociațiile de 
Proprietari) pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței 
energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 5, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40 % din 
valoarea eligibilă a proiectului este în cuantum de 2.598.636,22 lei (inclusiv TVA). 
        Art.5. 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 1.339.517,02 lei, (inclusiv TVA), 
reprezentând cofinanțarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea 
performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3. 
        Art.6. Contribuţia Asociațiilor de Proprietari la cheltuielile eligibile este în cuantum 
de 1.120.809,01 lei, (inclusiv TVA),  reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor 
eligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate 
în proprietatea persoanelor fizice. Suuimele vor fi suportate din bugetul local. 
       Art.7. Contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile este în 
cuantum de 146.323,19 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 

- 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 ouiopuioăpersoanelor fizice, a 
persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice 

      Art.8. 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 392.405,41 lei, (inclusiv TVA) și va fi suportată din bugetul local. 
      Art.9. Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile ce revin 
asociației de proprietari, se va face prin achitarea unei taxe de reabilitare pe o 
perioada maximă de 7 ani, lunar, începând cu luna următoare transmiterii de către 
proiectant a sumelor stabilite pentru fiecare apartament. 
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      Art.10. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarul Municipiului Giurgiu, 
Direcției Economice, Direcției Programe Europene din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Giurgiu. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
                  Bușcu Gheorghe                                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 28 octombrie 2021       
Nr. 360    

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi 
(d-nul consilier Cioacă Ionuț, nu participă la vot) 
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