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  Nr. 67/ 18.08.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa extraordinară convocata de 

îndată din data de  19.08.2022. 
Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura - dl. Costrăş Iordache  înregistrată sub 
nr. 8334/ 18.08.2022 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8335/ 18.08.2022 întocmit de dl. Cioineag Răzvan 
George - consilier asistent din cadrul  Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, 
lucrări publice, disciplina în construcții; 

c)  Solicitarea de clarificări a MDLPA privind cererea de finanțare înregistrată cu nr.8152/ 
16.08.2022, cu termen de răspuns 23.08.2022. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b,  alin. 6, lit. a) și c), alin 7), lit. d) din OUG  nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
b) Planului Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 

octombrie 2021); 
c) Ordinul MDLPA 440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile 

aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în 
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema 
de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.1: Renovarea 
integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice; 

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

e) HCL nr. 25/ 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Consolidare seismica si 
renovarea energetica moderata a Scolii gimnaziale Emil Braescu, comuna Magura” – judetul Bacau 
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, 
Axa 2, Operațiunea B.1: renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) 
a clădirilor publice. 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Măgura. 

In temeiul prevederilor art.133 alin.(1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin. (1) și alin. (8), art. 139 
alin. (3) lit. a) și g), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre:  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea HCL nr. 25/ 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Consolidare seismica si renovarea energetica moderata a Scolii gimnaziale Emil Braescu, 
comuna Magura” – judetul Bacau în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al 

României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.1: renovarea integrată 
(consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice 

 



Art.1. Se modifică articolul 1 al HCL nr. 25/31.03.2022 care va avea următorul continut: 
Se aprobă depunerea proiectului „Consolidare seismica si renovarea energetica moderata a Scolii 
gimnaziale Emil Braescu, comuna Magura” – judetul Bacau, în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.1: 
renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, apel 
de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, inclusiv anexa nr. 1 (actualizată) privind descrierea sumară a 
investiţiei propusă a fi realizată prin proiect care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Articolele 2, 3, 4 și 5 ale HCL nr. 25/31.03.2022 rămân nemodificate. 

Art. 3.  - Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei Măgura: 
Primarului Comunei Măgura, Instituției Prefectului – Județul Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
Nr. 
Din     19 .08.2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .08.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul 
de .... consilieri prezenţi.   

 

 

Iniţiator, 

   …………………………….………………………… 
 

PRIMAR – IORDACHE COSTRĂȘ  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL 

 C O M U N E I  M Ă G U R A  
   ……………………….………………………… 

 
Jr. ELENA IRINA SILAV 



ANEXA nr.  1  la proiect  HCL  nr. 67 DIN 18.08.2022 
 
 

Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul „Consolidare seismica si 
renovarea energetica moderata a Scolii gimnaziale Emil Braescu, comuna Magura” – judetul 

Bacau 
 
 
Prin prezenta investiție se propun a se realiza lucrări pentru renovarea integrată (consolidare 
seismică și renovare energetică moderată) la Scoala gimnaziala Emil Braescu, comuna 
Magura, judetul Bacau 
 

ARIE DESFĂȘURATĂ:  
U.M. Arie desfășurată 
m2 489 

 
Anul Construcției:  

Cerință minimă Anul construcției clădirii 

Perioada de construire - clădirea 
este construită (are lucrările 
finalizate din punct de vedere fizic) 
înainte de anul 2000 

1965 

 
Nota: Din suprafata construita desfasurata a cladirii, de 541 mp, se va scadea suprafata 
grupului sanitar construit in anul 2012, de 52 m2, si va rezulta suprafata construita 
desfasurata eligibila de 489 mp. 
 
Persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex.valuri de 
căldură): 167 persoane. 
 
 Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente: 
 

In urma evaluarilor prin calcul, cladirea se incadreaza in clasa RsI de risc seismic, din care 
fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de 
proiectare corespunzător Stării Limită Ultime. 

Având ȋn vedere nivelul foarte redus de siguranţă exprimat prin indicatorul R3, se propun 
următoarele lucrări de consolidare: 
- Camasuirea cu plase legate/sudate Ø6/100 din PC52, si beton torcretat C16/20 de 6 cm, pe 

ambele fete ale peretilor pe toata inaltimea. 
- Placarea se aplica dupa pregatirea corespunzatoare a zidariei asupra careia se intervine. 

Pregatirea suprafetei zidariei consta in :  
 desfacerea tencuielilor si curatirea caramizilor de rosturile de mortar (la rosu); 
 desfacerea rosturilor de mortar pe o adancime de circa 10-15 mm; 
 injectarea fisurilor cu mortar de ciment; 
 aplicarea unui strat de mortar cu grosime de 10-15 mm; 
 montarea plaselor pe fiecare fata si fixarea acesteia cu ancore montate in gauri forate in 

perete; 
 aplicarea celui de al doilea strat de mortar astfel incat grosimea totala a placarii sa fie de 

minim 60 mm pe fiecare fata; 



 
 

- Injectarea fisurilor/crăpăturilor pentru "refacerea continuității aparente a zidăriei". Totodată 
injectarea permite umplerea golurilor/fisurilor existente provocate de cauze neseismice. Menționăm 
și faptul că această intervenție nu poate corecta degradarea rezistenței și a rigidității zidăriei care 
rezultă din parcurgerea mai multor cicluri de deformații inelastice la cutremurele puternice. 

- Sub cămășuielile pereților se va realiza o centura din beton armat, iar pentru angajarea solidară 
se montează ancore în găuri forate în fundația existentă. 

- Cosurile de fum se desfiinteaza total la nivelul podului si partial la nivelul parterului cu pastrarea 
spaletului portant, care se va camasui. 

- Refacerea planseului peste parter prin demontarea tavanului existent, eliminarea umpluturii 
dintre grinzile de planseu, inlocuirea elementelor de lemn deteriorate, montarea unui strat 
termoizolant si fonoizolant din vata minerala bazaltica (min. 30cm conform auditului energetic) si 
realizarea unei podine din lemn pentru protectia termoizolatiei. 

- Este necesara refacerea sarpantei din lemn si a invelitorii; sarpanta se va ancora de centurile 
propuse, realizand un element spatial nedeformabil. Elementele structurale ale sarpantei se vor 
ignifuga in mod obligatoriu conform prevederilor P118-99. 

- Pentru ancorarea grinzilor de structura in vederea unei mai bune conlucrari intre pereti, pe 
zonele de rezemare se vor dispune juguri metalice fixate de centuri prin ancore mecanice si de 
grinzi prin cuie sau suruburi. In cazul peretilor de capat, paraleli cu grinzile de planseu, se vor 
dispune platbande metalice, fixate de primele 2 grinzi si de Centura din beton. 

Conform breviarului de calcul anexat dupa consolidare constructia se incadreaza in clasa 
RsIV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de 
proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate 
pe baza reglementărilor tehnice în vigoare. 
 
 Lucrări de creștere a eficienței energetice: 
 

In lucrarea de audit energetic, s-a facut o analiza a tuturor elementelor de anvelopa si a 
instalatiilor cladirii, propunandu-se masuri de modernizare in vederea conformarii cu legislatia in 
vigoare, astfel: 

 
Solutii pentru modernizarea energetica a anvelopei cladirii 

 Datorita faptului ca vor avea loc si lucrari de consolidare seismica a cladirii si datorita faptului 
ca lucrarile de aplicare a actualului termosistem sunt la un nivel calitativ incert, propunem 
desfacerea termoizolatiei de pe peretii exteriori aferenti grupului sanitar si termoizolarea la 
exterior a peretilor exteriori PE1 si PE2 cu minim 15 cm vata minerala bazaltica de fatada sau 
polistiren expandat ignifugat, cu λ ≤ 0,038 W/mK, in scopul obtinerii unei rezistente termice 
corectate mult peste valoarea: R` ≥ 1,8 m2K/W. Pentru inchiderea puntilor termice, termoizolatia 
soclului va cobora minim 50 cm sub CTS; pe soclu si sub CTS termoizolatia va fi din polistiren 
extrudat, datorita permeabilitatii reduse la apa. 
 Repararea capitala a planseului spre podul neincalzit (cuprinsa in lucrarile de 

consolidare seismica) si termoizolarea planseului spre podul neincalzit (inclusiv 
termoizolarea aticului pe o inaltime de minim 80 cm) cu minim 30 cm vata minerala bazaltica 
cu λ ≤ 0,038 W/mK, in scopul obtinerii unei rezistente termice corectate mult peste valoarea: R` ≥ 
5,0 m2K/W.  

Complementar cu aceasta masura, propunem si repararea acoperisului si inlocuirea 
invelitorii in vederea protejarii lucrarilor de termoizolare aplicate planseului spre pod.  

Totodata se va inlocui si chepengul de acces in pod cu unul termoizolat si etans. 
 Inlocuirea tamplariei existente – tamplaria existenta este montata cu peste zece ani 

in urma si se apropie de sfarsitul duratei de viata. Avand in vedere faptul ca se doreste cresterea 
performantei energetice a cladirii propunem montarea de tamplarie din Al cu bariera termica 



sau din PVC ignifugat minim cinci camere si geam termoizolant triplu.  
Pentru cresterea etanseitatii cladirii la montajul tamplariei se vor monta benzi / folii de 

etansare.  
Rezistenta termica minima a tamplariei va fi minim 0,8 m2K/W8. Cresterea gradului de 

etanseitate al cladirii prin realizarea unei bariere de vapori impermeabila la aer, continua si etansa 
pe tot conturul cladirii.  

 
Modernizarea instalatiilor cladirii prin: 

 Inlocuirea actualului cazan (cheltuiala neeligibila, suportata de Solicitant), care are deja o 
vechime apreciabila, cu un cazan mural in condensatie, care sa preia toata sarcina de 
incalzire a cladirii. Alegerea echipamentului se va face tinand cont de cerinta din Anexa 6 la 
cererea de finantare – Lista de lucrari eligibile pentru cresterea eficientei energetice – 
“înlocuirea se va face după caz cu cazane cu condensare utilizând gaze compatibile cu 
combustibilii gazoși regenerabili”. 
 In vederea utilizarii energiei regenerabile propunem si instalarea unei pompe de caldura aer-
apa cu puterea de 25 kW care va functiona in sistem bivalent alternativ cu centrala termica 
a cladirii astfel: pompa de caldura va functiona atata timp cat COP este: SCOP > 3 (in general 
pana la temperatura exterioara de -50C) asigurand astfel minim 50% din consumul de energie 
pentru incalzire al cladirii, iar centrala termica va intra in functiune doar la temperature scazute 
(sub          -50C), temperatura unde COP-ul pompei de caldura incepe sa scada, facand 
functionarea acesteia mai putin eficienta. 
 Avand in vedere ca centrala termica va fi echipata cu cazane in condensatie, regimul de 
temperaturi va fi de 55/400C la functionarea cu cazanul in condensatie si de 45/350C la 
functionarea cu pompa de caldura. Totodata avand in vedere vechimea instalatiei interioare se 
propune: reproiectarea si construirea unei noi instalatii de transport si distribuţie a 
agentului termic, prin inlocuirea conductelor de transport, a coloanelor de distributie si fitingurilor 
existente cu altele noi, inclusiv izolarea termică a traseelor ce traverseaza spatii neincalzite, în 
scopul reducerii pierderilor termice. 
 Inlocuirea actualelor corpuri de încălzire (radiatoare) care sunt afectate de depuneri de 
piatra si biomasa, cu altele noi si dotarea acestora cu robineti cu cap termostatic în scopul 
creşterii eficienţei instalatiei de încălzire. La nivel de cladire, instalatia de incalzire va fi 
guvernata de un termostat electronic programabil, cu minim doua programe zilnice de 
functionare. 
 In vederea scaderii consumului de apa in cladire propunem inlocuirea actualelor baterii 
monocomanda cu baterii cu fotocelula. Boilerul pentru prepararea apei calde menajere poate fi 
mentinut deoarece este intr-o stare fizica foarte buna. 
 In vederea utilizarii la maxim posibil a energiilor regenerabile propunem instalarea unui 
sistem de panouri solare fotovoltaice, cu puterea de 4,5 kWp, pe apa SE a acoperisului in 
vederea acoperirii in procent cat mai mare (va fi determinat ulterior prin calcul) a consumului 
anual de energie pentru incalzirea cu pompa de caldura, apa calda menajera, iluminat si 
ventilare. 
 Inlocuirea iluminatului cu lampi cu descarcare in gaze cu lampi cu LED. Prin aceasta 
consumul de energie electrica pentru iluminat va scadea cu aproximativ 30% (la 1,4 kW).  
 Cresterea gradului de automatizare al echipamentelor de iluminat prin montarea 
senzorilor de prezenta in spatiile fara utilizare continua precum si controlul automat al 
iluminatului functie de gradul de ocupare si de lumina naturala primita de cladire. 
 Implementarea unui sistem de management al consumurilor energetice. Acesta poate fi un 
sistem inteligent de achizitie si prelucrare a datelor pentru gestionarea energiei electrice sau 
datorita dimensiunii reduse a sistemului energetic al cladirii, achizitia datelor se poate face 
manual - prin citirea zilnica a contorilor de gaze naturale si energie electrica urmata apoi de 
introducerea manuala a datelor. Cantitatea de energie va fi gestionata zilnic, iar prelucrarea 
datelor se va face automat de catre un PC. 



 Avand in vedere ca instalatiile interioare vor fi noi, vor trebui respectate cerintele cu privire la 
renovarea cladirilor existente: 

- “Utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine”. 
- „Tranziția către o economie circulară”. 
- „Prevenirea si controlul poluarii”. 

Masuri pentru asigurarea calitatii aerului interior 
 Urmare a montarii ferestrelor din Aluminiu sau PVC cu geam termoizolant triplu si cresterea 

gradului de etansare a cladirii prin utilizarea benzilor si foliilor de etansare, rata naturala de ventilare 
va scadea mult sub 0,5 sch. aer/h. Astfel se impune introducerea unui sistem de ventilare cu 
recuperare de caldura pentru intreaga cladire. 

 Instalatia de ventilare cu recuperare de caldura va avea randamentul de recuperare mediu mai 
mare de 80% si va fi dotata cu by-pass automat in vederea realizarii racirii pasive in timpul noptilor 
de vara, micsorand astfel consumul de energie pentru racirea cladirii. Totodata se va renunta la 
orice sistem de ventilatie naturala a cladirii, astfel incat toata cladirea sa fie ventilata organizat / 
controlat.  

Pachetul complet de solutie este în conformitate cu prevederile auditului energetic, 
soluția propusă (pachetul de solutii P2). 
Toate lucrarile de renovare vor respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind 

aplicarea principiului DNSH de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului 
privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01), astfel: 
Detalierea interventiilor se regaseste in Auditul Energetic. 
Realizarea intervențiilor de creștere a eficienței energetice propuse pentru clădire: 
 

 
 

  
  
  

 
 
 

Iniţiator, 

   …………………………….………………………… 
 

       PRIMAR – IORDACHE COSTRĂȘ  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL 

 C O M U N E I  M Ă G U R A  
   ……………………….………………………… 

 
Jr. ELENA IRINA SILAV 
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Nr. 8334/ 18.08.2022 

 

       REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare pentru modificarea HCL nr. 25/ 31.03.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului „Consolidare seismica si renovarea energetica moderata a Scolii gimnaziale Emil Braescu, 

comuna Magura” – judetul Bacau în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 
Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.1: renovarea integrată (consolidare seismică și renovare 

energetică moderată) a clădirilor publice 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1 ), alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ si avand in vedere: 

- Solicitarea de clarificări a MDLPA privind cererea de finanțare înregistrată cu nr.8152/ 
16.08.2022, cu termen de răspuns 23.08.2022 
-  Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 
2021),  
- Ordinul MDLPA 440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile 
aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de 
granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.1: Renovarea integrată 
(consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice; 

 
 
propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Măgura, proiectul de Hotărâre pentru modificarea HCL 
nr. 25/ 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Consolidare seismica si renovarea 
energetica moderata a Scolii gimnaziale Emil Braescu, comuna Magura” – judetul Bacau în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea 
B.1: renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice. 

           Acest demers este necesar in vederea obtinerii finantarii investitiei pentru realizarea lucrarilor de 
renovare integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) la Scoala gimnaziala Emil Braescu, 
comuna Magura, judetul Bacau. 

 Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară promovarea unui proiect de hotărâre 
conform celor mentionate mai sus.  

PRIMAR, 

COSTRĂȘ IORDACHE 



 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACAU 

COMUNA MĂGURA 
E – mail: primariamagurabacau@yahoo.com 

Pag. WEB: http://www.primaria-magura.ro 
Tel./fax –0234-212.406 Fax: 0234-212.623 

 

 

Nr. 8335/ 18.08.2022 
 
 

RAPORT de specialitate 
la proiectul de hotarare pentru modificarea HCL nr. 25/ 31.03.2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului „Consolidare seismica si renovarea energetica moderata a Scolii gimnaziale Emil Braescu, 
comuna Magura” – judetul Bacau în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 

Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.1: renovarea integrată (consolidare seismică și renovare 
energetică moderată) a clădirilor publice 

 
 Compartimentul urbanism-cadastru-agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
reprezentat prin: dl. Cioineag Razvan - George – consilier asistent, avand in vedere Planul National de 
Redresare si Rezilienta al Romaniei aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 2021) si Ordinul MDLPA 
440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile 
europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă 
energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi 
renovare energetică moderată) a clădirilor publice a studiat oportunitate unei finantari prin PNRR in vederea 
consolidarii seismice si renovarii energetice moderata a Scolii gimnaziale Emil Braescu. 
 In urma acestor lucrari va creste eficienta energetica a cladirii si va fi mai solida din punct de vedere 
structural. Lucrarile propuse dunt de consolidare seismica a cladirii, crestere a eficientei energetice, 
modernizarea instalatiilor, masuri pentru asigurarea calitatii aerului interior 

 Analizand: 
- Solicitarea de clarificări a MDLPA privind cererea de finanțare înregistrată cu nr.8152/ 
16.08.2022, cu termen de răspuns 23.08.2022 
-  Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 
2021),  
- Ordinul MDLPA 440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile 
aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de 
granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.1: Renovarea integrată 
(consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice; 

consider necesar aprobarea proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 25/ 31.03.2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Consolidare seismica si renovarea energetica moderata a Scolii 
gimnaziale Emil Braescu, comuna Magura” – judetul Bacau în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.1: renovarea integrată 
(consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice. 
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