
H O T Ă R Â R E A   Nr. 58/2021 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI ), a indicatorilor 

tehnico-economici, precum și de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de 

PROIECTUL 

„Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii 

gimnaziale ”Bod Peter” din judetul Covasna, comuna Cernat ” 

 

Consiliul Local al comunei Cernat, județul Covasna - întrunit în ședința ordinară din 

data de 27 octombrie 2021 

Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri necesare 

implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Generală Bod Péter 

Cernat din comuna Covasna.”- inițiat de dl. primar Rákosi Árpád. 

Luând act de Ghidul de finanţare din anul 2021 a Programului privind creşterea 

eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 

Ținând seama de prevederile Legii 273/2006 - privind finanțele publice locale, 

Analizând Documentația tehnico-economică faza DALI și indicatorii tehnico-

economici ai proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 

energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” din judetul Covasna, comuna Cernat 

”, elaborată de S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L. 

Având în vedere H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice; 

În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. "d", alin. (14), art. 139 alin. 

(3) lit "e" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE 

ART 1. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” din judetul Covasna, 

comuna Cernat”, acestuia în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” din judetul 

Covasna, comuna Cernat ” , în cuantum de 3,289,777.80 lei (inclusiv TVA), din care 

valoare totală eligibilă  3,289,777.80 lei şi valoare totală neeligibilă de 0 lei. 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie de 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 328,977.78 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” 

din judetul Covasna, comuna Cernat “. 

ART 4. Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI pentru proiectul 

„Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii 

gimnaziale ”Bod Peter” din judetul Covasna, comuna Cernat ”, în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă 

a energiei în clădirile publice. 
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ART 5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul„Creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” 

din judetul Covasna, comuna Cernat ”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

ART 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 

Consiliului Local Cernat şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Cernat www.csernaton.ro.  

 

Cernat la 27.10.2021 

 Preşedintele de ședință      Contrasemnează 

        Dimény-Haszmann Orsolya                 Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 

 

 

Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la S.C. GOODWILL STUDIO S.R.L. 

1 ex.la afişare 

 

  



Nr.6703/19.10.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI ), a indicatorilor tehnico-

economici, precum și de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de Proiectul „Creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” 

din judetul Covasna, comuna Cernat ” 

 

Primarul comunei Cernat,  

Luând act de Ghidul de finanţare din anul 2021 a Programului privind creşterea eficienţei 

energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 

Ținând seama de prevederile Legii 273/2006 - privind finanțele publice locale, 

Analizând Documentația tehnico-economică faza DALI și indicatorii tehnico-economici ai 

proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii 

gimnaziale ”Bod Peter” din judetul Covasna, comuna Cernat ”, elaborată de S.C. GOODWILL 

STUDIO S.R.L. 

Având în vedere H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice; 

În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. "d", alin. (14), art. 139 alin. (3) lit 

"e" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE 

ART 1. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 

energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” din judetul Covasna, comuna Cernat”, acestuia 

în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în 

clădirile publice. 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” din județul Covasna, 

comuna Cernat ” , în cuantum de 3,289,777.80 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă  

3,289,777.80 lei şi valoare totală neeligibilă de 0 lei. 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie de 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 

de 328,977.78 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” din judetul Covasna, 

comuna Cernat “. 

ART 4. Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI pentru proiectul „Creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” 

din judetul Covasna, comuna Cernat ”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind 

creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. 

ART 5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul„Creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” din 

judetul Covasna, comuna Cernat ”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

ART 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 

Local Cernat şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Cernat www.csernaton.ro.  

 

Inițiator 

PRIMAR 

Rákosi ÁRPÁD 
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Nr.6704/19.10.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI ), a indicatorilor tehnico-

economici, precum și de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de Proiectul „Creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” 

din judetul Covasna, comuna Cernat ” 

 

Scopul Programului este creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a 

energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ îl reprezintă îmbunătăţirea 

calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului 

anual de energie finală. 

Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice cu destinaţie de unităţi 

de învăţământ, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru 

creşterea performanţei energetice a acestora, respectiv: 

– îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi, 

planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), a şarpantelor şi învelitorilor; precum şi a 

altor elemente de anvelopă care închid spaţiul climatizat al clădirii; 

– introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, 

distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum, a 

sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea 

căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea 

echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; 

– utilizarea surselor regenerabile de energie; 

– implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea 

eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziţionarea, 

instalarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi 

monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior); 

– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat 

cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, cu respectarea 

normelor şi reglementărilor tehnice; 

– optimizarea calităţii aerului interior prin ventilaţie mecanică cu unităţi individuale 

sau centralizată, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de 

aer proaspăt şi a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; 

– orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului 

(înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor 

montate consumatoare de energie, lucrări de reparaţii şi etanşări la nivelul îmbinărilor şi 

străpungerilor la faţade etc.). 

Având în vedere documentația întocmită, respectiv indicatorii tehnico-economici 

consider întemeiat proiectul de hotărăre sus citat pe care în baza prevederilor art. 136 alin. (3) 

lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun spre aprobare  de către 

Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna octombrie 2021. 

 
Kocsis Csilla 

Secretar general 
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Nr. 6705/19.10.2021 

REFERAT DE APROBRE  

La proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI ), a indicatorilor tehnico-economici, precum și de aprobare a proiectului și a 

cheltuielilor legate de Proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă 

a energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” din judetul Covasna, comuna Cernat 

” 

 

La nivelul comunei Cernat este nevoie de îmbunătățirea și reabilitarea clădirii școlare 

și dotarea unităților școlare aparținătoare comunei. 

Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei 

în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ este o șansă importantă de finanțare 

prin care se poate realiza acele necesități la nivelul comunei.  

Pentru a participa la acest Proiect privind „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” din judetul 

Covasna, comuna Cernat ”, Consiliile locale trebuie să aprobă valoarea totală a proiectului 

„Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii 

gimnaziale ”Bod Peter” din județul Covasna, comuna Cernat ” , în cuantum de 3,289,777.80 

lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă  3,289,777.80 lei şi valoare totală 

neeligibilă de 0 lei, contribuția proprie de 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 

de 328,977.78 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale ”Bod Peter” din judetul 

Covasna, comuna Cernat “. 

Totodată,  trebuie aprobat documentația tehnico-economică faza DALI pentru proiect 

în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, respectiv indicatorii tehnico-economici 

pentru proiect. 

În baza acestei investiții comuna Cernat intenționează reabilitarea clădirii școlare al 

comunei ceea ce este oportun ca activitățile școlare să se petreacă la nivelul cerințelor în 

comuna Cernat. 

În contextul celor de mai sus am initiat proiectul de hotărâre pe care vă rog ca după 

deliberare să-l aprobati în forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia 

ședinței ordinare ale consiliului local din luna octombrie 2021. 

 

Inițiator: 

Rákosi Árpád 

Primarul comunei Cernat 
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Nr.6846/26.10.2021 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea exploatării în regie proprie, din 

terenul cu vegetație forestieră a Primăriei comunei Cernat 92,41 mc lemne de foc pentru 

nevoi proprii 

 

 

 Comisia pentru activități economico-financiară, agricultură, amenajarea 

teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, la data de  26.10.2021 s-a întrunit în 

ședință de lucru pentru avizarea  proiectului de hotărâre privind aprobarea exploatării în regie 

proprie, din terenul cu vegetație forestieră a Primăriei comunei Cernat 92,41 mc lemne de foc 

pentru nevoi proprii. 

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzănd raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna octombrie 2021. 

 

Cernat la 26.10.2021 

 

 

 

Presedinte      Secretar 

                Mágori István     Lukács Tibor Attila 
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