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PROCES-VERBAL 
al şedinţei extraordinare, convocate de îndată, din data de 10.10.2022, ora 09:00 

 
 

             La şedinţa Consiliului Local Rovinari, convocată prin Dispoziţia nr.728/10.10.2022 emisă de primarul 
orașului Rovinari, ora 09:00, au fost prezenți 14 consilieri locali. De asemenea, la şedinţă au mai participat: 
secretarul general al UATO Rovinari- Popescu Aurora Carmen, Podărelu Paul Alexandru- Direcția 
Administrare Patrimoniu. 
 
             Secretarul general al orașului Rovinari face prezența și spune că sunt prezenți 14 consilieri locali din 
17 în funcție, lipsă fiind consilierii locali:  Lia Maria Cristina, Ionescu Vasilică, Pistolea Constantin. 
 
  Președintele de ședință dă citire dispoziției nr.728/10.10.2022 privind convocarea în ședință 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 10.10.2022, ora 09:00, care va avea loc în sala de ședințe a 
Primăriei oraș Rovinari, situată în oraș Rovinari, str.Florilor nr.2, et.1, jud.Gorj și Convocatorului cu proiectul 
ordinii de zi:             
   

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a valorii totale pentru obiectivul de investiție 
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL ROVINARI 
– LOTUL 1”. (C1) 

Inițiator: primar 
 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a valorii totale pentru obiectivul de investiție 
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL 
ROVINARI-LOTUL 2”.  (C1) 

Inițiator: primar 

            Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și este votată cu 14 voturi pentru.  
 
 Președintele de ședință spune că trebuie să se întrunească comisia de specialitate.   
 După ce se discută proiectele în Comisia Economică se intră în sedința extraordinară, convocată de 
îndată.   
 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a 
valorii totale pentru obiectivul de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A 
BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL ROVINARI – LOTUL 1”. 

Președintele de ședință spune că proiectul a primit aviz favorabil de la Comisia Economică și îi solicită 
domnului Podărelu Paul Alexandru, directorul executiv al Direcției Administrare Patrimoniu, să prezinte 
proiectul. 

Domnul Podărelu Paul Alexandru ia cuvântul și spune că se dorește depunerea proiectului în cadrul 
apelulului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de 
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Valoarea totală a 
proiectului ” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Rovinari – Lotul 1” este în 
cuantum de 5.000.000,00 euro fără TVA / 5.950.000,00 euro cu TVA, respectiv 24.613.500,00 lei fără TVA 
/ 29.290.065,00 lei cu TVA (calculat la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021: 1 euro=4,9227 lei). Cele 9 
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blocuri care fac parte din Lotul 1 sunt: T4, G1, D2, C4, C1, H5, C6, C5, H4. De asemenea, prin proiect se 
propune achiziționarea și instalarea în orașul Rovinari a 10 stații de încărcare, cu o valoare de 25.000 euro 
fără TVA per stație de încărcare, în total 250.000 euro fără TVA / 1.230.675,00 lei fără TVA. 

Domnul președinte întreabă dacă sunt întrebări, discuții. 
Întrucât nu sunt discuții, președintele de ședință propune să se treacă la procedura de vot. 
Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și este votat cu 14 voturi pentru. 

 
 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind privind aprobarea proiectului 
și a valorii totale pentru obiectivul de investiție „ CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A 
BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL ROVINARI-LOTUL 2”.     

Președintele de ședință spune că proiectul a primit aviz favorabil de la Comisia Economică și îi solicită 
domnului Podărelu Paul Alexandru, directorul executiv al Direcției Administrare Patrimoniu, să prezinte 
proiectul. 

Domnul Podărelu Paul Alexandru ia cuvântul și spune că se dorește depunerea proiectului în cadrul 
apelulului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de 
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Valoarea totală a 
proiectului ” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Rovinari – Lotul 2” este în 
cuantum de 11.021.246,00 euro fără TVA / 13.115.282,74 euro cu TVA, respectiv 54.254.287,68 lei fără TVA 
/ 64.562.602,34 lei cu TVA (calculat la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021: 1 euro=4,9227 lei). Cele 10 
blocuri care fac parte din Lotul 2 sunt: T5, F1, R2, E3, S2, S4, F3, L1, R6, S5. De asemenea, prin proiect se 
propune achiziționarea și instalarea în orașul Rovinari a 22 stații de încărcare , cu o valoare de 25.000 euro 
fără TVA per stație de încărcare, în total 550.000,00 euro fără TVA / 2.707.485,00 lei fără TVA. 
Achiziționarea stațiilor de încărcare se va realiza de către Orașul Rovinari, mai spune acesta. Orașul Rovinari 
se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum 
acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de 
implementare în cazul ambelor proiecte, completează domnul Podărelu. 

Domnul președinte întreabă dacă sunt întrebări, discuții. 
Întrucât nu sunt discuții, președintele de ședință propune să se treacă la procedura de vot. 
Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și este votat cu 14 voturi pentru. 
 
Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință mulțumește pentru participare și declară ședința 

închisă. 
 
 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CONSILIER LOCAL  IONEL PREDA        

                  CONSILIERI: 
1. _________ 
2. _________ 
3. _________     
4. _________ 
5. _________    

                   SECRETAR GENERAL,    
   Aurora-Carmen Popescu 
              
     


