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PROCES-VERBAL 
al şedinţei extraordinare, convocate de îndată, din data de 14.10.2022, ora 09:00 

 
 

             La şedinţa Consiliului Local Rovinari, convocată prin Dispoziţia nr.739/13.10.2022 emisă de primarul 
orașului Rovinari, ora 09:00, au fost prezenți 13 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 13 consilieri locali din 
17 în funcție, lipsă fiind consilierii locali:  Lia Maria Cristina, Ionescu Vasilică, Năstase Daniela, Iordache 
Ileana. 
 
  Președintele de ședință dă citire dispoziției nr.739/13.10.2022 privind convocarea în ședință 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 14.10.2022, 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 documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-
economici, faza proiect tehnic- detalii de execuție,  pentru obiectivul de investiții „Actualizare proiectare- 
Reabilitare și modernizare centru de asistență școlară afterschool și creșă oraș Rovinari” (C1) 

Inițiator: primar 
 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a valorii totale pentru obiectivul de investiție 
„Renovarea energetică a clădirii Centru de asistență școlară after school și creșă în orașul Rovinari”. (C1)     

Inițiator: primar 

            Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și este votată cu 13 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 documentației 
tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic- detalii de execuție,  pentru 
obiectivul de investiții „Actualizare proiectare- Reabilitare și modernizare centru de asistență școlară 
afterschool și creșă oraș Rovinari”. 

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, clădirea este situată vis a vis de liceul 
Gheorghe Tătărescu, nu a avut de mult timp o utilitate. Se dorește anveloparea clădirii, amenajarea unui after 
school și creșă la parter. Acesta mai spune că, clădirea este P+1, teren aferent 2183mp, amprenta la sol 690mp. 
Intrarea va fi de pe strada Jiului, curtea va fi împrejmuită, se va amenaja un loc de joacă pentru copii, alei și 
zone verzi. Valoarea totală a proiectului este de 6.951.184,32 lei cu TVA inclus, din care: C+M (cu TVA) = 
4.533.611,85 lei, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (cu TVA) = 
1.199.028,24 lei, dotări (cu TVA) = 581.255,50 lei. 
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Solicită cuvântul domnul consilier Dămian și întreabă dacă, ca și utilități, este prevăzut instalarea de 
panouri solare. 

Domnul Podărelu răspunde că da, de o capacitate de 30m kwh. Acesta mai spune că, pentru a primi un 
punctaj bun, s-a prevăzut un sistem de încălzire aer-aer. 

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 13 voturi pentru. 

 
 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a 
valorii totale pentru obiectivul de investiție „Renovarea energetică a clădirii Centru de asistență școlară 
after school și creșă în orașul Rovinari”. 

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 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.3 – reabilitare 
moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-
teritoriale. Acesta mai spune că valoarea totală a proiectului ”Renovarea energetică a clădirii Centru de 
asistență școlară after school și creșă în orașul Rovinari”  este în cuantum de 668.800 euro fără TVA / 
795.872 euro cu TVA, respectiv 3.292.301,76 lei fără TVA / 3.917.839,09 lei cu TVA (calculat la cursul 
Inforeuro aferent lunii mai 2021: 1 euro=4,9227 lei), din care: valoare totală eligibilă: 795.872 euro / 
3.917.839,09 lei, valoare eligibilă fără TVA: 668.800 euro / 3.292.301,76 lei, valoarea TVA eligibilă: 127.072 
euro / 625.537,33 lei, valoare neeligibilă: 0. Domnul Podărelu completează că toate cheltuielile neeligibile 
care vor rezulta în urma implementării proiectului vor fi asigurate din bugetul local al Orașului Rovinari. 

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 13 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 
              
     


