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Expunere de motive:

Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:

- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.1870/2010

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Nădlac nr.95 din 18.06.2009 privind
aprobarea programului local multianual aferent obiectivelor de investiţii in
vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraşul
Nădlac

- adresa nr. 8815/17.06.2009  a Asociaţiei de proprietari str. Piaţa Unirii nr. 8-
10, cu sediul în oraşul Nădlac, str. Piaţa Unirii nr. 8-10, bl. A7, jud. Arad, prin
care solicită includerea in  programul multianual de creştere a performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe

- Prevederile art. 3 din Normele metodologice/2009 de aplicare a O.U.G.
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

- Prevederile art. 36 alineatul (2) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

- prevederile O.U.G. 18 /2009 privind creşterea performantei energetice a
blocurilor de locuinţe

Supun atenţiei Consiliului Local Nădlac următoarele:

Reabilitarea termică presupune lucrări de intervenţie pentru izolarea termică a
blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990,
etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora, precum şi
obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de
proprietari.

Realizarea lucrărilor de intervenţie are drept scop creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea consumurilor energetice
pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului
termic interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

Pentru fundamentarea programelor locale, coordonatorii locali realizează
identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe.

Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe, stabilite prin lege,
sunt:
a)izolarea termică a pereţilor exteriori;
b)înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă
accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic;
c)termo - hidroizolarea terasei / termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul
existentei şarpantei;
d)izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea
blocului sunt prevăzute apartamente la parter;
e)lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe
faţadele / terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după
efectuarea lucrărilor de izolare termică;



f)lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.
Realizarea lucrărilor de intervenţie prevăzute mai sus are ca scop creşterea

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, astfel încât consumul anual specific
de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh / m2 arie utilă, în condiţii
de eficienţă economică.

Odată cu efectuarea lucrărilor de intervenţie prevăzute mai sus se pot executa
şi următoarele lucrări de intervenţie, justificate din punct de vedere tehnic în
expertiza tehnică şi/sau în auditul energetic:
a)lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de
refacere în zonele de intervenţie;
b)lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire
aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe.

Finanţarea proiectării lucrărilor de intervenţie prevăzute se asigură din bugetele
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale

Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 şi 6 se
asigură astfel:
a)50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu
această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;
b)30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din
alte surse legal constituite;
c)20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal
constituite.
Prin excepţie de la aceste prevederi,  autorităţile administraţiei publice locale pot

asigura, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, pe lângă cota de
30%:
a)preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie
corespunzătoare cotei de 20% ce revine asociaţiei de proprietari. Autorităţile
administraţiei publice locale pot hotărî cu privire la măsurile aplicabile în vederea
recuperării sumelor avansate pentru acoperirea cotei de 20%, pe baza mecanismelor
proprii stabilite de acestea;
b)preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie
corespunzătoare cotei proprietarului / proprietarilor din blocul de locuinţe aflat /
aflaţi în imposibilitate de a asigura sumele ce îi / le revin.
Ca atribuţie a Consiliului local, este aprobarea, la propunerea coordonatorilor locali a
următoarelor:
a)indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
b)programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe

Propun Consiliului local Nădlac supunerea spre aprobare a programului local
multianual aferent obiectivelor de investiţii in vederea creşterii performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe din oraşul Nădlac, pentru perioada aferentă anilor
2010- 2012, conform propunerii compartimentului administrarea patrimoniului local
din cadrul primăriei, situate în oraşul Nădlac:

- str. Independenţei, nr.47- bloc consiliu
- str. P-ţa Unirii, nr.8-10
- str. G. Coşbuc, nr.56
- str. Victoriei, nr.51
- str. Independenţei, nr.51
- str. Victoriei, nr.41
- str. P-ţa Unirii, nr.3
- str. V. Lucaciu, nr.5

Primar,
VASILE CICEAC


