
        CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici, 
 conform devizului general după încheierea procedurii de achiziție publică, 

pentru realizarea obiectivului de investiţii  
“Reabilitare termică blocuri de locuinţe B-dul Carol I” 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.13.504/18 iunie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici, conform devizului general 
după încheierea procedurii de achiziție publică, pentru realizarea obiectivului de 
investiţii “Reabilitare termică blocuri de locuinţe B-dul Carol I”; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr.13.505/18 iunie 2020, promovat de Direcția investiții din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 -  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.13.506/18 iunie 2020; 
 - Nota de fundamentare a Compartimentului investiții, înregistrată sub 
nr.13.445/18 iunie 2020; 
 În baza prevederilor: 
 - art.1, lit.”b” din O.U.G. nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale 
în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice; 
 - art.71 din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
 - art. 10, alin.(4), lit.”c” 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; 

În conformitate cu prevederile: 
- art.11, alin.(22) din O.U.G. nr.18/2009 privind creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 - art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

- art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”d” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 



Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.  
 
 Art.1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico – economici, conform 
devizului general după încheierea procedurii de achiziție publică, pentru realizarea 
obiectivului de investiţii “Reabilitare termică blocuri de locuinţe B-dul Carol I”, 
conform ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
“Reabilitare termică blocuri de locuinţe B-dul Carol I”, actualizați conform anexei, 
sunt: 
  - valoare totală investiție:  4.108.556,00  lei (exclusiv TVA) 
                           din care C+M:   3.591.242,00  lei (exclusiv TVA) 
 din care: 
 
         Blocul 1: valoare totală investiție : 678.347,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                         din care C+M : 594.665,00 lei (exclusiv TVA) 
                                   durata de realizare : 3 luni 
                                                capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1A: valoare totală investiție : 600.184,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                           din care C+M : 524.449,00 lei (exclusiv TVA) 
                                      durata de realizare : 3 luni 
                                               capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1C: valoare totală investiție : 562.178,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                            din care C+M: 490.307,00 lei (exclusiv TVA) 
                                        durata de realizare : 3 luni 
                                                capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1D: valoare totală investiție : 609.844,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                              din care C+M : 533.124,00 lei (exclusiv TVA) 
                                       durata de realizare : 3 luni 
                                                 capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1E: valoare totală investiție : 567.301,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                              din care C+M : 494.911,00 lei (exclusiv TVA) 
                                       durata de realizare : 3 luni 
                                                  capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1F: valoare totală investiție : 469.846,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                             din care C+M : 407.267,00 lei (exclusiv TVA) 
                                      durata de realizare : 3 luni 
                                                 capacități : 8 apartamente 
         Blocul 1G: valoare totală investiție : 620.856,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                              din care C+M : 546.519,00 lei (exclusiv TVA) 
                                       durata de realizare : 3 luni 
                                                     capacități : 16 apartamente. 
 Art.3. – Începând cu data adoptării prezentei hotarâri își încetează 
aplicabilitatea H.C.L. nr.4/30 ianuarie 2020 privind aprobarea actualizării 
indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investiţii 
“Reabilitare termică blocuri de locuinţe B-dul Carol I”. 
 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică: 

  - Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
  - Primarului Municipiului Câmpina; 
  - Direcţiei investiţii; 



  - Direcției economice; 
  - Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
  - Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.  

 
 
   Preşedinte de şedinţă,                   Contrasemnează, 
  Consilier,           Secretar General, 
                                                       jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câmpina, 25 iunie 2020 
Nr. ____                                                 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



      ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
     P R I M A R 
Nr.13.504/18 iunie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării  

indicatorilor tehnico – economici,  conform devizului general după încheierea 
procedurii de achiziție publică, pentru realizarea obiectivului de investiţii  

“Reabilitare termică blocuri de locuinţe B-dul Carol I” 
 

 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificările și 
completările ulterioare și art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și aprobării 
Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
indicatorilor tehnico – economici, conform devizului general după încheierea 
procedurii de achiziție publică, pentru realizarea obiectivului de investiţii 
“Reabilitare termică blocuri de locuinţe B-dul Carol I”. 
 Prin Nota de fundamentare nr.13.445/18 iunie 2020, Direcția investiții – 
Compartimentul investiții prezintă situația obiectivului de investiții “Reabilitare 
termică blocuri de locuinţe B-dul Carol I”, invocând legislația in vigoare care 
impune actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea acestui 
obiectiv. 
 Se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform devizului 
general dupa încheierea procedurii de achiziție publică, cu respectarea prevederilor 
HG. nr.907/29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice. 
 Devizul general a fost actualizat de proiectant, rezultând o diferență față de 
ultimii indicatori aprobați în HCL nr.4/30 ianuarie 2020. 
  
 Având în vedere cele expuse mai sus, propun: 
        - actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform devizului general 
după incheierea procedurii de achiziție publică, pentru realizarea obiectivului de 
investiţii “Reabilitare termica blocuri de locuinte Bdul Carol I ”, astfel: 
  - valoare totală investiție:  4.108.556,00  lei (exclusiv TVA) 
                           din care C+M:   3.591.242,00  lei (exclusiv TVA) 
 din care: 
 
         Blocul 1: valoare totala investiție : 678.347,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                         din care C+M : 594.665,00 lei (exclusiv TVA) 
                                   durata de realizare : 3 luni 
                                                capacități : 16 apartamente 
 



         Blocul 1A: valoare totala investiție : 600.184,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                           din care C+M : 524.449,00 lei (exclusiv TVA) 
                                      durata de realizare : 3 luni 
                                               capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1C: valoare totala investiție : 562.178,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                            din care C+M: 490.307,00 lei (exclusiv TVA) 
                                        durata de realizare : 3 luni 
                                                capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1D: valoare totala investiție : 609.844,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                              din care C+M : 533.124,00 lei (exclusiv TVA) 
                                       durata de realizare : 3 luni 
                                                 capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1E: valoare totala investiție : 567.301,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                              din care C+M : 494.911,00 lei (exclusiv TVA) 
                                       durata de realizare : 3 luni 
                                                  capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1F: valoare totala investiție : 469.846,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                             din care C+M : 407.267,00 lei (exclusiv TVA) 
                                      durata de realizare : 3 luni 
                                                 capacități : 8 apartamente 
         Blocul 1G: valoare totala investiție : 620.856,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                              din care C+M : 546.519,00 lei (exclusiv TVA) 
                                       durata de realizare : 3 luni 
                                                     capacități : 16 apartamente. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.1, lit.”b” din O.U.G. nr.85/2018 pentru abrogarea unor 
dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice; 
 - prevederile art.71 din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
 - prevederile art.10, alin.(4), lit.”c” 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; 

- prevederile art.11, alin.(22) din O.U.G. nr.18/2009 privind creșterea 
performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”d” și art.196, alin.(1), 
lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
  
  

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu 

 
 
 

   



 
 

 

Direcția investitii  
Nr.13.505/18 iunie 2020 
  

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării  

indicatorilor tehnico – economici, conform devizului general dupa încheierea 
procedurii de achiziție publică, pentru realizarea obiectivului de investiţii  

“Reabilitare termică blocuri de locuinţe B-dul Carol I” 
 

 Având în vedere proiectul de hotărâre care are la bază referatul de aprobare al 
domnului primar ing. Tiseanu Horia Laurențiu, privind aprobarea actualizării 
indicatorilor tehnico – economici, conform devizului general după încheierea 
procedurii de achiziție publică, pentru realizarea obiectivul de investiții “Reabilitare 
termica blocuri de locuinte Bdul Carol I”, și ținând seama de necesitatea 
implementării acestui proiect in Municipiul Câmpina, susținem această propunere. 

Realizarea lucrarilor de interventie pentru creșterea performanței energetice la 
blocurile de locuințe are drept scop reducerea consumurilor energetice pentru 
incălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic 
interior, prin limitarea pierderilor de căldura către mediul exterior, îmbunătățirea 
condițiilor de igienă și confort termic, reducerea emisiilor poluante  generate de 
producerea, transportul și consumul de energie precum și ameliorarea aspectului 
urbanistic al localitătii. 

Baza legală pentru această investiție este stabilită de Legea 10/1995, Legea 
372/2005, OUG 18/2009- Ordin MDRL nr.163/2009, cu completările și modificarile 
ulterioare. 

Determinarea condițiilor în care se poate face creșterea performanței 
energetice a blocurilor de locuințe nr.1, 1A, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G aflate pe B-dul 
Carol I nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, s-a facut pe baza unor expertize tehnice efectuate 
pentru fiecare bloc, iar stabilirea modului în care se va face intervenția, s-a facut in 
baza unui audit energetic, care a stabilit măsurile de baza, conform O.U.G. 
nr.18/2009. 
  Urmare legislației in vigoare, conform HG. nr. 907/29 noiembrie 2016, 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, a rezultat necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici, conform 
devizului general, după incheierea procedurii de achiziție publica. În urma 
actualizării, conform devizelor generale refăcute de către proiectant, a rezultat o 
diferență fața de indicatorii inițiali. 
 Principalii indicatori tehnico-economici actualizați, pentru realizarea 
obiectivului de investiţii “Reabilitare termică blocuri de locuințe Bdul Carol I”, 
conform devizelor generale”, sunt: 
 - valoare totală investiție:  4.108.556,00  lei (exclusiv TVA) 
                           din care C+M:   3.591.242,00  lei (exclusiv TVA) 



 din care: 
 
         Blocul 1: valoare totala investiție : 678.347,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                         din care C+M : 594.665,00 lei (exclusiv TVA) 
                                   durata de realizare : 3 luni 
                                                capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1A: valoare totala investiție : 600.184,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                           din care C+M : 524.449,00 lei (exclusiv TVA) 
                                      durata de realizare : 3 luni 
                                               capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1C: valoare totala investiție : 562.178,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                            din care C+M: 490.307,00 lei (exclusiv TVA) 
                                        durata de realizare : 3 luni 
                                                capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1D: valoare totala investiție : 609.844,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                              din care C+M : 533.124,00 lei (exclusiv TVA) 
                                       durata de realizare : 3 luni 
                                                 capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1E: valoare totala investiție : 567.301,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                              din care C+M : 494.911,00 lei (exclusiv TVA) 
                                       durata de realizare : 3 luni 
                                                  capacități : 16 apartamente 
         Blocul 1F: valoare totala investiție : 469.846,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                             din care C+M : 407.267,00 lei (exclusiv TVA) 
                                      durata de realizare : 3 luni 
                                                 capacități : 8 apartamente 
         Blocul 1G: valoare totala investiție : 620.856,00 lei ( exclusiv TVA) 
                                              din care C+M : 546.519,00 lei (exclusiv TVA) 
                                       durata de realizare : 3 luni 
                                                     capacități : 16 apartamente. 
 
 
                                               Director executiv, 
                                              ing. Oprescu Eliza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.13.506/18 iunie 2020 
 
 

A V I Z 
 

 Secretarul General al Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de 
dispozițiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, analizând prin prisma actelor normative și administrative proiectul de 
hotărâre inițiat care are la bază referatul de aprobare nr.13.504/18 iunie 2020, 
formulat de ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

Având în vedere raportul nr. 13.505/18 iunie 2020, întocmit de Direcția 
investiții din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina,  
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici 
conform devizului general, după încheierea procedurii de achiziție publică, 
pentru realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare termică blocuri de 
locuinţe B-dul Carol I”, motivat de prevederile: 
 - art.1, lit.”b” din O.U.G. nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale 
în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice; 
 - art.71 din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
 - art. 10, alin.(4), lit.”c” 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; 

- art.11, alin.(22) din O.U.G. nr.18/2009 privind creșterea performanței 
energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”d” și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 

 

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
edit.B.L. 
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