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AVIZAT,
SECRETA :neral

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitată de cătr^roprietarii din 

blocul de locuinţe Dl 11, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitarMermică

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere Referatul de aprobare nr.38624 din 18.05.2023 al Primarului municipiului Zalău 

şi Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Patrimoniu si Direcţia Tehnică cu nr.38629 din 
18.05.2023;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.361 din 23 noiembrie 2017 privind 

aprobarea Procedurii de stabilire, declarare şi achitare a taxei de reabilitare termică pentru proiectele 
finanţate din fonduri europene prin Axa prioritară 3 ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente 
a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv.în clădirile 
publice şi în sectorul locuinţelor Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale. APEL DE PROIECTE nr. 
POR/2016/3/3.1/A/1”-2014-2020; ’ . ' ’ '

Hotăi'ârea Consiliului Local al Municipiului Zalău mi 164 din 27 mai 2021 privind aprobarea 
valorii taxei de reabilitare termică pentru proiectele ' finanţate din fonduri 
europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor. Operaţiunea A Clădiri 
rezidenţiale pentru blocurile de locuinţe P40 şi Dl 11;

Prevederile art. 13^1 alin.l şi art. 14 (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 486 alin. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală;

Centralizatorul final al cheltuielilor şi Bugetul final pentru reabilitarea termică a blocului de 
locuinţe DHL întocmit de către Direcţia Tehnică şi Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul 
Primăriei Municipiului Zalău;

Procesul verbal de recepţie pe cantităţi de lucrări întocmit pentru fiecare apartament în parte şi 
cuantificarea, în baza acestor procese verbale, a sumelor ce reprezintă cheltuielile individuale eligibile 
si neeligibile pentru fiecare apartament;

Modalitatea de regularizare a taxei de reabilitare termică, prevăzută în Anexa 1 la HCL 
361/23.n.2017, Art. 11;

în conformitate cu art. 129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c, art. 139 alin.3 lit.c, art. 136 alin.3, alin.8 lit.b, 
art. 196 alin.l lit. a din OUG nr.57/2019 privind (iodul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare;
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Art.l.Se aprobă valoarea finală a taxei de reabilitare termică, în vederea recuperării sumelor 
avansate de către Municipiul Zalău, pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor din 
blocul de locuinţe Dlll, care a fost reabilitat termic în cadrul programului/înon/at din Programul 
Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3“Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 
scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 "Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 
în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”- Operaţiunea A "Clădiri rezidenţiale şi regularizarea 
sumelor de plată/de recuperat de către proprietarii de apartamente din Blocul Dlll din Zalău, str. 
Gheorghe Doja nr. 89, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Patrimoniu.
Art,3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
Primarul municipiului Zalău;
Direcţia administraţie publică;
Direcţia Economică,
Direcţia Patrimoniu, Direcţia Tehnică;
Asociaţia de proprietari

Voturi: _”pentru”
"împotrivă”

”abţineri

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

întocmii, t
DAPţSALa/Raltica Diana Vaida-lex
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Nr. 38624 din 18.05.2023

Referat de aprobare a Proiectului de hotărâre privind regularizarea taxei de 
reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din blocul de 

locuinţe Dlll, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică
9 '

Necesitatea regularizării taxei de reabilitare termică la blocul menţionat este dată de 
faptul că au fost finalizate lucrările de reabilitare termică şi au fost întocmite bugetele 
finale pentm lucrările executate.

Regularizarea taxei de reabilitare termică se face în vederea recuperării sumelor 
avansate de către Municipiul Zalău şi pentru stabilirea valorii finale care le revine de 
plată, ca şi cotă de contribuţie proprie, proprietarilor din blocul de locuinţe:

- Bloc Dlll, din Zalău, Str. Gh. Doja, nr. 89

care a fost reabilitat termic în cadrul programului finanţat din Programul Operaţional 
Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziţiei cătrje o economie cu emisii 
scăzute de carbon ”, Prioritatea de investiţii 3.1 “Sprijinirea eficienţei energetice, a 
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor 
Operaţiunea A “Clădiri rezidenţiale

Având în vedere celd expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 
privind codul administrativ îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre 
privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitata de către 
proprietarii din blocul de locuinţe Dlll, ca urmare a finalizării lucrărilor de 
reabilitare termică.

Primarul Municipiului Zalău 

Ionel Ciunt
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DIRECŢIA PATRIMONIU 
Nr. 38629 din 18.05.2023

Raport de specialitate a Proiectului de hotărâre privind regularizarea taxei de 
reabilitare termică ce urmează a fî achitata de către proprietarii din blocul de 

locuinţe Dl 11, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 38624 din 18.05.2023 a Proiectului de hotărâre privind
regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a fî achitată de către 
proprietarii din blocul de locuinţe Dlll, ca urmare a finalizării lucrărilor de 
reabilitare termică;
- Proiectul de hotărâre privind adoptarea regularizarea taxei de reabilitare termică ce 
urmează a fi achitată de către proprietarii din blocul de locuinţe Dlll, ca urmare a 
finalizării lucrărilor de reabilitare termică;
- Prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a referatului de aprobare al 
iniţiatorului, precizăm următoarele aspecte:

Necesitatea regularizării taxei de reabilitare termică se face în vederea recuperării sumelor 
avansate de către Municipiul Zalău şi pentru stabilirea valorii finale care le revine de 
plată, ca şi cotă de contribuţie proprie, proprietarilor din blocul de locuinţe:

- Bloc Dlll, din Zalău, Str. Gheorghe Doja, nr. 89

Valoarea iniţială a taxei de reabilitare termică pentru blocul de locuinţe Dlll, a fost 
stabilită prin Hotărârea de Consiliul Local al Municipiului Zalău nr. 164 din 
27.05.2021.

De asemenea, având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 361 din 23 noiembrie 2017 
privind aprobarea Procedurii de stabilire, declarare şi achitare a taxei de reabilitare termică 
pentru proiectele finanţate din fonduri europene prin Axa prioritară 3 "Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiţii 3.1 -
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Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul 
locuinţelor Operaţiunea A - 
POR/2016/3/3.1/A/1” - 2014-2020;

Clădiri rezidenţiale, APEL DE PROIECTE nr.

- Prevederile art. 13T alin.l şi art. 14(5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 18/2009 privind 
creşterea perfonnanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu modificările şi completările 
ulterioare;

- Prevederile art.486 alin.6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

- Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ art. 129 
alin.(2) lit.b, art. 129 alin.(4) lit.c şi art. 139 alin.(3) lit. c;

- necesitatea recuperării sumelor avansate de către Municipiul Zalău pentru asigurarea 
cotei de contribuţie proprie a proprietarilor din blocul Dl 11 din Zalău;

- Centralizatorul final al cheltuielilor si Bugetul final pentru reabilitarea termică a blocului 
de locuinţe Dl 11, întocmit de către Direcţia Tehnică şi Serviciul Managementul 
Proiectelor din cadrul Primăriei Municipiului Zalău;

- Procesul verbal de recepţie pe cantităţi de lucrări întocmit pentru fiecare apartament in 
parte si cuantificarea, în baza acestor procese verbale, a sumelor ce reprezintă cheltuielile 
individuale eligibile si neeligibile pentru fiecare apartament;

- Modalitatea de regularizare a taxei de reabilitare termica, prevăzută in anexa 1 la HCL 
361/23.11.2017: Art. 11 (1) - “Proprietarii care vor achita integral taxa de reabilitare 
termică până la data recepţiei la terminarea lucrărilor, in urma regularizării, vor achita sau 
vor incasa, după caz, eventualele diferente rezultate din regularizare, in termen de maxim 
30 de zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului Local la Asociaţia de proprietari si 
art. 11 (2) - Pentru proprietarii care vor achita taxele la scadenta, in termenul prevăzut la 
art. 7, diferentele rezultate din regularizare vor fi distribuite proportional pe perioada 
rămasă.”

Având în vedere cele mai sus txpusQ, propunem spre analiză şi aprobare:

Art. 1. Valoarea finală a taxei de reabilitare termică, în vederea recuperării sumelor 
avansate de către Municipiul Zalău, pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a 
proprietarilor din blocul de locuinţe Dl 11,
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care a fost reabilitat termic în cadrul programului finanţat din Programul Operaţional 
Regional 20014-2020 Axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 
scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 “Sprijinirea eficienţei- energetice, a 
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor 
Operaţiunea A “Clădiri rezidenţiale

şi regularizarea sumelor de plata/de recuperat de către proprietarii de apartamente 
din:

- Bloc Dl 11 din Zalău, Str. Gheorghe Doja, nr. 89 Anexa 1

Direcţia tehnica 
Directofflexecutiv 

Dănuţ C Curea

Direcţia^trimoniu 
Direct  ̂executiv 

Alexăndru Pura

PA

Şef serviciu Management Proiecte 
Ramona Butcovan

Şef birou Asociaţii de proprietari 
Simona Ciulea /

DP/BAP/SC/2 ex
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ANEXA 1 LA REFERAT 
Asociaţia de Proprietari Bloc 0111 
Str. Gheorghe Doja, nr. 89 
Codul fiscal: 37346101

din 2023

Suprafaţa
utilă

apart.

Cota-parte
din Tâmplărie Total indiv cu 

TVA
Chelt

individ 25%
Cheltuieli 

comune 25%Nr. Crt. Nr. Apt Proprietar/i (nume si prenume) Diferenţaproprietate
comună

Calcul iniţialTotal apartammpm2
(%)

NICOLAE CONSTANTIN 7923.51 1211.879135.3851.00 6.21 8.66 6501.86 1625.47 7509.9111
GOG lOAN 10098.59 840.7410939.332 65.00 7.92 9.49 5471.50 1367.88 9571.462
LUKACS ANDOR 7509.91 7923.51 -413.607509.913 3 51.00 6.21 0.00 0.00

7923.51 344.11FAZAKAS JANOS 7509.91 8267.6251.00 6.21 757.714 4 5.98 3030.82
677.767923.51BUMBAS VASILE 6.21 1091.35 7509.91 8601.2751.00 6.98 4365.4255

GONZI (LINDENMAIER) ERZSEBE1 642.5710741.16 10098.596 65.00 7.92 7.44 1169.70 9571.466 4678.81
IRIMUS MIRCEA 7509.91 7923.51 -413.6051.00 6.21 0.00 0.00 7509.9177

713.49RAT lOAN 8637.00 7923.5151.00 6.21 7509.918 6.85 4508.36 1127.098
817.84DROJ MONICA 7923.516.21 7509.91 8741.359 9 51.00 7.70 4925.77 1231.44

SALAJAN DANA ROXANA 10098.59 -527.139571.4665.00 7.92 0.00 0.00 9571.461010
-413.63POJAR lOAN VIOREL 7509.91 7923.5451.00 6.21 7509.9111 0.00 0.0011
520.95NEICU IULIAN RADU 7923.5151.00 6.21 7509.91 8444.464.03 3738.21 934.5512 12

13 233.03COSMA MARIUS FLORIN 8156.54 7923.5151.00 6.21 646.63 7509.9113 3.98 2586.50
-527.13BARJAC EMILIA 9571.46 10098.5965.00 7.92 9571.460.00 0.001414

8331.25 7923.51 407.74BREDA ISTVAN 51.00 6.21 5.59 3285.35 821.34 7509.9115 15
131668.00 127553.00100.00 43092.60 10773.15 120894.85Total 821.00

Birou S.M.P.
Şef serviciu 
Ramona Butcovan

Direcţia'Petrimoniu 
Direaor executiv

Birou Asociaţii de Proprietari 
Şef Birou ^
Simona //

Direcţia Tehnică 
Director e^dutiv 
Dănuţ Zokmx\ Curea

\J
Asociaţia de proprietari Dl 11

(fo?^




