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HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea depunerii proiectului ”Creșterea eficienței energetice pentru 

clădirea Școlii Drăghineasca din comuna Răscăeți” în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C10 

 
 
Consiliul local al comunei Răscăeţi, județul Dâmbovița, întrunit în şedința ordinară din  

data de 19.04.2022, 
 
 
Având în vedere: 
 

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei și referatul de aprobare cu nr. 
40/25.03.2022; 

- Prevederile OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României și Mecanismul de redresare 
și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și  în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență nerambursabile; 

- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin.2 lit.b) și ale art.139  alin.3 lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 

 
 

În temeiul prevederilor art. 196 alin.1 lit.a) și art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare, 
  
 
     HOTĂRĂȘTE: 
 
    Art.1 Se aprobă depunerea proiectului ”Creșterea eficienței energetice pentru clădirea 
Școlii Drăghineasca comuna Răscăeți” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/2/B.2.2/1 
și măsurile propuse pentru renovarea energetică conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
      Art.2 Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului ”Creșterea eficienței energetice 
pentru clădirea Școlii Drăghineasca din comuna Răscăeți”, ce corespunde  unui cost unitar per 
componentă pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/mp fără TVA, respectiv: 
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Clădire Școala Răscăeți : suprafața desfășurată 205 mp – cost 440Euro/mp fără TVA, valoarea 
maximă eligibilă 115.200 Euro fără TVA 
 

Art.3 Se aprobă preluarea de către comuna Răscăeți a tuturor cheltuielilor neeligibile 
care pot apărea în perioada de implementare. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei prin compartimentul 
contabilitate-achiziții, iar comunicarea va fi făcută de secretarul general al comunei Răscăeți. 
 
 
 

 PRESEDINTE DE SEDINTA 
                            CONSILIER, 
                                                         Niculae MUSTAȚĂ 

 
 
 
  CONTRASEMNEAZĂ 

         SECRETAR GENERAL, 
                 Jr. MARCU Maria-Nicoleta 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 22 
Adoptată la Răscăeți 
Astăzi, 19.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la HCL nr.22/2022 
 
1.1 DESCRIEREA MASURILOR DE MODERNIZARE ENERGETICA A ANVELOPEI  
Lucrarile de reabilitare termica la anvelopa cladirii in scopul cresterii performantei energetice 
vor respecta prevederile legislatiei in vigoare. Solutiile se vor stabili dupa realizarea calculului 
transferului de masa prin elementele de constructie, verificarea asigurarii confortului termic 
interior din punct de vedere termotehnic si evitarea aparitiei condensului pe sau in elementele 
anvelopei. 
1.1.1 Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori (S1) Auditul energetic s-a efectuat conform 
Metodologiei de auditare aprobate si solutiile propuse corespund cerintelor legislatiei in vigoare. 
Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se face prin 
montarea unui strat termoizolant suplimentar. 
 
1.1.2 Solutii de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic (S2) 
Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima 
mai mica decat cea prevazuta in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie inlocuita. 
Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu geam 
termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii 
sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a 
ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2- greu inflamabil. Stalpii verticali de 
legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat. 
 
1.1.3 Solutii de reabilitare pentru Pod (S3) In cadrul auditului se propun doua solutii de 
reabilitare a podului:  Termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 30 cm, solutie uzuala. 
Termoizolarea cu spuma poliuretanica de 20 cm. 
 
1.1.4 Solutii de reabilitare pentru planseul peste pamant (S4) Pentru rezistentele termice minime 
prevazute pentru planseul peste pamant la cladirile existente (R’min>2.5 m²K/W) se propune 
izolarea termica a planseului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime, protejata cu o masa de 
spaclu armata. 
 
1.2 DESCRIEREA MASURILOR DE MODERNIZARE ENERGETICA A INSTALATIILOR 

1.2.1 Solutii de reabilitare a instalatiei de incalzire. Se propune ca sursa regenerabila de 
energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul 
existent de incalzire prin intermediul unui puffer – stocator cu doua serpentine si 
automatizarea aferenta. Schimbarea, eventual, a tabloului si chiar a bransamentului electric 
pentru a suporta si suplimentul de putere datorat instalarii pompelor de caldura. Montarea 
pompei de caldura presupune si o automatizare (sistem de control activ), care, in momentul 
in care pompa de caldura nu va mai face fata, datorita temperaturilor exterioare prea scazute, 
va comuta pe incalzirea clasica. De asemenea se propune o instalatie de panouri solare 
termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unui 
boiler bivalent. Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea 
corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile 
noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente. Suplimentar se 
vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea partiala a consumului electric din 
acestea. 

 


