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sorAnAnr
proiectului : ,,Reabilitare

privind aprobarea depunerii
sediu primarie, inclusiv retele utilitati,
orasul Bumbesti - Jiu, judetul Gorj" in cadrul componentei C10 - Fondul local, apelul de proiecte
PNRR/20221C10 si a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Local al Orasului Bumbesti - Jiu, judelul Gorj:
Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. ff. 6874 120.05.2022 al Primarului Orasultri Bumbesti - Jiu ;
- Proiectul de hotarare al initiatorului
- Raportul de specialitate nr. 6875 I 20.05.2022 al Compartimentului Investitii si Compartimentului
Dezvoltare Locala'
- Prevederite Hotardrii Guvernului nr. 2}9l2l22pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonan(ei de urgenld a Guvernului nr. 12412021privind stabilirea cadrului institulional qi
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Rom6niei prin Mecanismul de redresare qi
rezilienfd, precum qi pentru modificarea qi completarea Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 1 55l2O2O
privind unele mdsuri pentru elaborarea Planului nalional de redresare Ei rezilienld necesar Rom6niei
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile Ei nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare
Ei rezilienld ;
- Prevederile Ordinului ministrului dezvoltdrii, lucrdrilor publice qi administraliei nr. 99912022 pentru
aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de
redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNNR/2022110, componenta 10 Fondul local;
- Prevederile art. 129 alin. (1) lit.b, alin. (7) lit. k, Ei alin. (10) lit. b. din O.U.G. nr.5712019 privind

Codul Administrativ;
- Avizul comisiilor de specialitate;

tn temeiul art. 139 alin. 1) Ei alin 3) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) tezal din O.U.G. nr.
privind Codul Administrativ,

57 12019

FIOT ARA $TE

Art.l. Se aprob[ depunerea proiectului ,,Reabilitare sediu primarie, inclusiv retele utilitati,
orasul Bumbesti - Jiu, judetul Gorj" in cadrul componentei C10 Fondul local, apelul de proiecte
PNRR/20221C10 si a cheltuielilor legate de proiect.
Art.2. Se aprobd valoarea maximd eligibila a proiectului in sumd de: 3.310.712,66lei (exclusiv
TVA).

Art.3. Sumele reprezentdnd cheltuieli neeligibile care as i gur a imp I ement ar ea pro i e ctului, r ezultate
din documentafiile tehnico-economice/contractul de lucrdri solicit ate in etapa de implementare, se vor
asigura din bugetul local;
Art.4. Se aprobd alocarea resurselor financiare necesare implementdrii optime ale proiectului, in
condiliile rambursdrii ulterioare a cheltuielilor eligibile (fbrd TVA) ctin PNRR qi a TVA aferent
cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme qi/sau investilii pentru
componenta 10 - Fondul Local, in conformitate cu legislalia in vigoare.

Art.S. Se aprobd Anexa I - Descrierea sumarl a investifiei, ca parte integrantd a prezentei
hotdrdri, la obiectivul ,,Reabilitare sediu primarie, inclusiv retele utilitati, orasul Bumbesti - Jiu,

judetul Gorj" in cadrul componentei C10 - X'ondul local, apelul de proiecte PNRR/2022IC10 si
cheltuielilor legate de proiect, cu asumarea atingerii indicatorilor descriqi.

a

Art.6.
hotdrdri, la

Se aproba Anexa 2 - Nota de fundamentare a investitiei, ca parte integrantd aprezentei
obiectivul ,,Reabilitare sediu primarie, inclusiv retele utilitati, orasul Bumbesti - Jiu,

judetul Gorj" in cadrul componentei C10 - Fondul local, apelul de proiecte PNRR/20221C10 si a
cheltuielilor legate de proiect, cu asumarea atingerii indicatorilor descriqi.

Art.T. Prevederile prezentei hotdrdri vor fi duse la indeplinire de cdtre Primarul Orasului Bumbesti
prin
Jiu
compartimentele din aparatul de specialitate al acestuia (investilii, dezvoltare locala, achrzitii
publice si buget finante contabilitate).

Art.8. Prezenta hotdr6re se va comunica Primarului Orasulr.ri Bumbesti - Jiu, compartimentelor
nominalizate cu ducerea la indeplinire Ei Instituliei Prefectului - Judelul Gorj in vederea exercitarii
controlului de legalitate.

Adop tata astazi, 26.05.2022
Presedinte de sedinta

,

CONSILIER
Prof. BOGHIAN MARCEL ILIVIU

Nr.

61

Bumbesti - Jiu

Contrasemn eaza pentru legalitate,

SECRETAR GENERAL,
JT. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 15 consilieri pentru,
- impotriva, - abtineri, din 15 consilieri prezenti
la sedinta ordin ayil din totalul de 15 consilieri in functie.

Descrierea sumard a investitiei - Anexa

1 la HCL rlr.

DESCRIEREA SUMANA A INVESTITIEI pRopusA PRIN PRoIECTUL
,rReabilitare sediu primarie, inclusiv retele de utilitati, orasul Bumbesti - Jiu',
Prin proiectul ,rReabilitare sediu primarie, inclasiv retele de utilitati, orasul Bumbesti
-Jiu,
iudetul Gori' vor fi implementate mdsurile propuse afrrcalizate prin proiect, aga cum reiese din
Raportul de audit energetic elaborat de PFA pruna v Liliana Gabriela.

Constructia a fost executata in anul 1945. Regim inaltime:D+P+2E. Suprafata construita = 583 mp,
suprafata desfasurata 203 8 mp.
Mlsurile de creqtere a eficienfei energetice propuse a fr realizate prin proiect, a$a cum reiese din
Raportul de audit energetic elaborat de PFA Pruna V Liliana Gabriela SRL sunt:
- termoizolarea planseului cladirii (vata minerala)

:

- eficientizarea tamplariei cladirii ( aluzele termore

gl

abile)

- termoizolarea placii pe sol a cladirii
- modernizarea instalatiei de inclazire si preparare a apei calde menajere
- eficientizarea instalatiei de iluminat
- montare kituri ventilare cu recuperare de caldura

Indicat
lcaton care vor firealtza\t
ali
ca urmare a implementdrii md.surilor descrise mai sus:
Nr
crt.

Denumire

1

Consum de energie primara

2

Emisii CO2

3

Energie finala din

SU

Final

Red ucere

CT
176.926,93

ot

I KWh lan l

lnitial
339 .57 5,17

[ech iv. tcoz/m2an]

58,64

34,49

UM

TSE

l%ol

0

lo

0

4

Aria utila a spatiuluii ncalzit

5

Mc 001/1 ,2,3,4,5-2006 -Metodologie de calcul al performanleienergetice a clidiritor. Ordin nr. 157 din
1 februarie 2007 pentruaprobareareglementariitehnice u n{etoOotogie
de calcul al
performanteienergetice a cladirilor >
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Nota de fundamentare a investitiei - Anexa

2la HGL nr.

NOTA DE FUNDAMENTARE

Planului Nalional de
Redresare gi
Rezilien{d,

Componenta 10 Fondul Local,
lnvesti{ia
Reabilitare sediu
primarie inclusiv
retele utilitati,

1

Descrierea pe scurt
a situafiei actuale
(date statistice,
elemente specifice,
etc. )

2

Necesitatea 9i
oportunrtatea
investi(iei pentru
care se aplicS

3

Corelarea cu
proiecte deja
implementate
nivel local

4

Ia

Corelarea cu
proiecte in curs de
implementare de la
nivel local

Titlu apel proiect
PNRR|20221C1 0/t 3

Ca incadrare in judet, teritoriul administrativ al orasului Bumbesti Jiu se plaseaza
in partea de nord a judetului si in zona centrala a acestuia, facand granita cu
judetul Hunedoara (la nord) si avand ca vecini municipiulrragu Jiu (la sud) si
comunele Musetesti si Balanesti (la est ), Schela si Turcinesti (la vest). Potenlialul
naturalalsolului gi subsoluluiteritoriului administrativ situeazd oragul BumbegtiJiu printre localititile cu resurse naturale deosebite, fapt ce a determinat o
activitate economici diversd. Poten[ialuleconomic evidenliazi existenla unor
activiti[i economice in domeniul industriei, agriculturii gi silviculturii care oferi
oragului Bumbegti - Jiu un loc aparte in contextul economic aljude[ului. Conform
datelor furnizate Ministerului Administratiei si lnternelor de catre lnstitutul National
de Statistica populatia orasului Bumbesti Jiu era la data de 01.01 .2021 de 9349
locuitori. Fata de recensamintele anterioare se inregistreaza o imbunatatire
semnificativa a gradului de instruire generala si speciala a populatiei. creste
numarul si proportia absolventilor de invatamant secundar si superior concomitent
cu reducerea sensibila a numarului si proportiei absolventilor de invatamant
primar si a numarului persoanelor care nu au absolvit nici o scoala.
Aceasta investitie isi propune sa imbunatateasca calitatea vietii locuitorilor din
Orasul Bumbesti Jiu prin reducerea pierderilor termice prin invelisul cladirii,
reducerea costurilor aferente utilitatilor, reducerea emisiilor de co2. prin
realizarea acestui obiectiv, angajatii orasului Bumbesti Jiu vor beneficia de conditii
optime pentru desfasurarea activitatii, iar locuitorii vor beneficia de serviciile
prestate de administratia publica locala in conditii optime. Aceasta cladire este
situata in proximitatea centrului civic al orasului Bumbesti Jiu. Desi cladirea
dispune de utilitati, acestea sunt depasite din punct de vedere al randamentului,
consumurile de energie electrica sitermica fiind foarte mari. se impune o
reabilitare a acestor spatii in vederea optimizarii consumurilor si asigurarii
conditiilor optime de desfasu rare activitatilor specifice.
La nivel de UAT, investitia propusa este corelata cu urmatoarele proiecte
implementate:
Reabititare, construire, extindere, campus scolar cotegiut Mihai viteazut,

1.
2.

POR 2007.201 3

Reabititarea, extinderea, modernizarea si echiparea ambutatoriutui
integrat a[ Spitalutui orasenesc Bumbesti Jiu, pOR ZOOT-2013
3. Reabititare gradinita cu program pretungit si sistematizare incinta, PNDL
4. Reabititare asezamant cultural Bumbesti Jiu, CNI
La nivel UAT, investitia propusa este corelata cu urmatoarele proiecte din surse
locale, nationale sifonduri europene in curs de implementare
1. Cod SMIS 125836 - lmbunatatirea catitatii vietii poputatiei in orasul
Bumbesti Jiu, judetul Gorj
Obiectivul general al proiectului
Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricareiforme de
discriminare in orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj.
:

Obiectivele specifice ale proiectul u i
-lmbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Bumbesti Jiu prin Reabilitarea
termica a Scolii Gimnaziale nr. 1 Bumbesti Jiu, dotarea scolii Gimnaziale Nr. 1

Bumbesti Jiu cu echipamentele necesare pentru desfasurarea activitatii didactice
in conditii optime si prin reabilitarea infrastructurii rutiere.

2.

Cod SMIS 123053 - Reabititare strada Bumbesti si strada
Gheorghe Tatarascu, in vederea imbunatatirii mobilitatii urbane in orasul Bumbesti
Jiu

Obiectivul general al proiectulu i
Cresterea calitatii vietii locuitorilor orasului Bumbesti Jiu prin imbunatatirea
mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de carbon In zonele strazilor Bumbesti si
Gheorghe Tatarascu.
Prin implementare, proiectul contribuie la realizarea Obiectivului specific 3.2 al
Prioritatii de lnvestitii4e " Reducearea emisiilor de carbon in zonele urbane
bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila" prin reducerea emisiilor de
echivalent co2 in aria de interventie a proiectului. Reducerea este estimata
pentru primulan dupa finalizarea proiectului (primulan de operare)2021, astfel: in
scenariulfara proiect emisiile de echivalent CO2 sunt estimate la: 805 tone iar in
scenariul "cu proiect" emisiile de echivalent CO2 sunt estimate la 77g
tone rezultand o reducere de aproximativ 3% in conditiile reabilitarii infrastructurii
rutiere de transport, achizitiei de autobuze electrice, implementarii masurilor de
prioritizare a transportului in comun side reglementare a parcarilor.
Obiectivele specifice ale proiectu I u i
1. lmplementarea proiectului va duce la atingerea urmatoarelor obiective:
Reducerea emisiei de echivalent CO2
Scaderea traficului cu autovehicule personale pentru primul an de
implementare al proiectului
Cresterea sigurantei pentru pietoniicare circula in zona prin construirea
trotuarelor;
lmbunatatirea traficului, mai ales in zona alveolelor pentru autobuze, prin
cresterea vizibilitati i
Acces usor si sigur pentru scolari la instiiutiile de invatamant din zona;

.
.

'
'
'

5

6

7

Corelarea cu
celelalte proiecte
pentru care se
aplicd !a finan(are

Efectul pozitiv
previzionat prin
realizarea
obrectivului de
investitii

;

Uat oras Bumbesti Jiu a depus in cadrul aceleiasi axe din cadrul planului
National de Redresare si Rezilienta o cerere de finantare pentru caminului cultural
curtisoara orasului Bumbesti Jiu. lmpreuna, implementarea acestor proiecte va
ajuta la dezvoltarea locala a orasului, respectiv la reducerea disparitatilor
economice si sociale, si vor solidifica coeziunea teritoriala prin asigurarea unor
servicii administrative mai bune pentru cetateni, respectiv o infrastructura care va
contribui la dezvoltarea durabila a orasului, reducerea consumuluide combustibili
fosilisi reducerea nivelului de CO2 eliberat in atmosfera.

Aceste proiecte contribuie la cresterea calitatii vietii in comunitatea locala si in linii
generale, proiectul va contribui la imbunatatirea conditiilor de traidin UAT, la
impiedicarea fenomenului de depopulare a localitatii si un nivel mai bun de trai.
Proiectul Reabilitare sediu primarie inclusiv retete utilitati, va avea un impact
pozitiv asupra dezvoltarii socio-economice a orasului Bumbesti Jiu, deoarece va
avea ca rezultat reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera, astfel incat consumul anual specific
de energie calculat pentru incalzire va scadea fata de consumul actual, in conditii
de eficienta economica si in conditiile pastrarii valorii arhitecturale, ambientale si
de integrare cromatica zonala a cladirii.

Modul de

indeplinire a
condifiilor aferente
investr(iilor

B

Descrierea
procesului de
implementare

lmplementarea proiectului implica re
constituirea echipei de imptementare si stabitirea modutui de lucru
Echipa de implementare va fi desemnata de solicitant din cadrul aparatului propriu
de specialitate si va reuni persoane cu competente in domeniile tehnic, financiar,
achizitii, juridic, informare si comunicare, administrativ.
Etaborarea caietutui de sarcini, cu respectarea tegistatiei in vigoare, a
normelor metodotogice specifice si in concordanta cu obiectivete
programutui de finantare a Ptanului National de Redresare si Rezilienta a

'

-

-

Romaniei, Componenta

C1

0-Fondut Locat

Reatizarea achizitiei publice a serviciitor de proiectare, etaborare
documentatie, precum si a [ucraritor de executie

Activitatea cuprinde organizarea si derularea achizitiilor de prestari servicii si
executie lucrari necesare implementarii proiectului pe baza calendarului estimativ
alachizitiilor, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare pentru domeniul
achizitiilor publice (Legea nr. 98/2016 privind achizitiilor publice) a prevederilor
contractului de finantare si a conditiilor prevazute in Ghidulspecific.
o

Alte informatii

Nu este cazul
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