ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
HOTARÂRE
privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, a demararii
„Programului de reparatie si reabilitare termica a unor cladiri de locuit din
municipiul Bacau”
Consiliul Local al Municipiului Bacau
Având în vedere:
ü Prevederile Legii nr.379/2005, privind bugetul de stat pe anul 2006;
ü Prevederile art.2 alin.(4) din O.U.G. nr. 174/2002 privind instituirea
masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit;
ü Prevederile H.G.R. nr. 1070/2003 privind Normele metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 174/2002;
ü Prevederile O.U.G. nr. 45/2003, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
ü Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii actualizata;
ü Prevederile O.G.R. nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului
construit existent si stimularea economisirii energiei termice
ü Expunerea de Motive a Consilierilor Locali
În baza dispozitiilor art.38(2), lit.,,c” si art. 46(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
H o t a r a s t e:
Art.1. – Se aproba de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, demararea
„Programului de reparatie si reabilitare termica a unor cladiri de locuit din municipiul
Bacau” .
Art. 2 – Se aproba etapizarea serviciilor si lucrarilor pentru reabilitarea termica a
cladirilor de locuit, conform Anexei nr.1 parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 3 –Prezenta hotarâre va fi dusa la îndeplinire de catre Directia Patrimoniu,
Directia Economica si Serviciul Investitii.

PRESEDINTE DE SEDINTA
PADUREANU RODICA LENUTA

NR.132
DIN 31.05.2006
Caleap Fl./Ex.1/Dos.V-A.5

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
Cons.jr NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BACAU

ANEXA NR. 1
LA HCL nr.132 DIN 31.05.2006

1. IDENTIFICAREA SI INVENTARIEREA cladirilor de locuit
2. NOTIFICAREA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI privind conditii de
eligibilitate, criteriile tehnice de selectie si modul de finantare al serviciilor si
lucrarilor de reabilitare termica
3. APROBAREA in Adunarea generala a proprietarilor a deciziei de interventie
pentru reabilitarea termica a cladirii
4. FUNDAMENTAREA SI APROBAREA

PROGRAMELOR ANUALE

5. SEMNAREA CONVENTIEI intre coordonatorul programului anual
Asociatia de proprietari

si

6. EXPERTIZAREA ENERGETICA si intocmirea raportului de expertiza
7. EMITEREA CERTIFICATULUI ENERGETIC
8. STUDIUL DE FEZABILITATE (auditul energetic)
9. APROBAREA indicatorilor tehnico-economici
10. PROIECTAREA lucrarilor de reabilitare termica (faza PT+CS+DE)
11. EMITEREA autorizatiei de construire pentru lucrari de reabilitare termica
12. EXECUTAREA lucrarilor de reabilitare termica
13. RECEPTIA la terminarea lucrarilor si receptia finala
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