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 Nr. Ieșire 19 / 16.02.2021 

Către PRIMĂRIA ORAȘULUI BRAGADIRU 

 

În atenția Viceprimarului Orasului Bragadiru, cu atribuții de Primar,  

În atenția Consiliului Local Bragadiru, 

 

REFERAT   

 

Subsemnații, în calitate de consilieri locali din partea Partidului Mișcarea Populară 

Bragadiru, vă transmitem prezentul referat având ca subiect PROGRAMUL LOCAL DE 

REABILITARE TERMICĂ, așa cum este el prezentat în ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 

18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere: 

Prin OUG nr. 18/2009 sunt stabilite lucrările de intervenție pentru creșterea 

performanței energetice a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate până la 31 

decembrie 2005, dintre care ne interesează lucrările de reabilitare termică a anvelopei, care 

cuprind, conform art. 4 alin. (2) următoarele: 

• izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, 

inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru 

îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu 

dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei 

condensului pe elementele de anvelopă; 

• izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv 

termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme 

termoizolante; 

• închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea 

termică a parapeţilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 3 alin. (3) teza a 

doua; 

• izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt 

prevăzute apartamente la parter. 

La acestea se pot adăuga și alte lucrări conexe, prevăzute la art. 4 alin. (4) în condițiile 

în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică și în auditul energetic: 

a) repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de 

desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe; 
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b) repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare 

a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor 

meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; 

c) demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa 

blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 

d)  refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 

e) repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul 

menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate; 

f) realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de 

producere şi furnizare a energiei termice; 

g) montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât 

pentru încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum. 

h) repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura 

blocului de locuinţe. 

i) repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de 

canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de 

branşament/de racord, după caz. 

j) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu 

corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă. 

 

În anul 2009, orasul Bragadiru a primit aprobare pentru izolarea termica a 23 dintre cele 

56 de blocuri pe care le are. În anul 2013 au fost reabilitate alte 9 blocuri, conform Ordinului 

nr. 3055/2013. În anul 2015 au fost reabilitate alte 6 blocuri, conform Ordinului nr. 1036/2015.  

Prin Ordinul nr. 2088/2019, au fost stabilite blocurile de locuințe cuprinse în Programul 

național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu 

finanțare în perioada 2019-2021, iar prin Ordinul nr. 4422/2010 pentru perioada 2020-2022. 

Orașul Bragadiru nu are niciun bloc înscris în acest program, deoarece în ultimii 5 ani nu s-au 

mai reabilitat termic blocuri. 

În calitate de consilieri locali, mai mulți locuitori ai blocurilor din zona centrală a 

orașului ne-au adus la cunoștință în repetate rânduri nemulțumirile legate de lucrările de 

reabilitare termică efectuate în anul 2009, în mod special, care vizează: 

• lucrările la acoperișurile tip șarpantă au fost realizate cu materialele de proastă calitate, iar 

la ultimul etaj plouă în locuințe,  

• burlanele colectoare s-au desprins, astfel apa pluvială nu mai este colectată corespunzător, 

afectând fațada blocului,  
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• scara blocului este o sursă de pierdere a căldurii,  

• trotuarele de protecție nu au fost realizate corespunzător, motiv pentru care există infiltrații 

la infrastructura blocului de locuințe.   

De asemenea, în urma deplasărilor pe teren, am identificat blocuri de locuințe colective 

care nu au fost niciodată reabilitate. 

 

Vă propunem demararea procedurilor necesare desfășurării Programului Local 

de Realibitare Termică a blocurilor de locuințe din Orașul Bragadiru: 

1. COORDONATORUL LOCAL: 

• realizează identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe,  

• completează fișele tehnice pentru fiecare bloc de locuințe identificat,  

• înștiințează asociațiile de proprietari cu privire la posibilitatea de înscriere în 

Programul Local și procedurile pe care trebuie să le facă, prevăzute la art. 21 din OUG 

nr. 18/2009,  

• centralizează solicitările asociațiilor de proprietari,  

• întocmește Programul Local pe care îl supune aprobării Consiliului Local,  

• supune aprobării Consiliului Local indicatorii tehnico-economici pentru fiecare 

obiectiv în parte,  

• atribuie printr-un contract de servicii efectuarea de către un expert tehnic a 

următoarelor servicii: expertiză tehnică, audit energetic, documentație de avizare, 

proiect tehnic de execuție, caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor,  

• alte atribuții în etapele de proiectare, executare și recepție a lucrărilor conform art. 20 

din OUG nr. 18/2009. 

2. CONSILIUL LOCAL: 

• aprobă prin hotărâre Programul Local multianual,  

• aprobă prin hotărâri indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții, 

conform art. 19 din OUG nr. 18/2009,  

• aprobă prin hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 introducerea în 

bugetul local a sumelor necesare pentru finanţarea realizării auditului energetic, 

expertizei tehnice şi proiectării lucrărilor de intervenţie, precum şi a verificării 

documentaţiilor tehnice pentru autorizare, proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie 

de către verificatori de proiecte atestaţi, 

• aprobă prin hotărâre privind aprobarea sau rectificarea bugetului local pe anul 2021 

alocarea sumei reprezentând cota de contribuție proprie de 30%  pentru finanțarea 

lucrărilor de intervenție, conform art. 13 din OUG nr. 18/2009, 
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• aprobă prin hotărâre finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenție 

corespunzătoare cotei de contribuție ce revine proprietarilor/ asociației de proprietari, 

cu recuperarea sumelor prin taxa de reabilitare termică pe o perioadă de 3 ani, conform 

art. 14 din OUG nr. 18/2009. 

 

Având în vedere numărul limitat de beneficiari ai celor 22 de apartamente destinate 

locuințelor sociale, convenabile, de necesitate care urmează a fi achiziționate, în comparație cu 

numărul mult mai mare de beneficiari ai Programului Local de reabilitare termică, apreciem că 

este oportună reabilitarea termică a blocurilor care au astfel de probleme și alocarea în anul 

2021 a sumei necesare din cele 4,3 milioane de lei de la obiectivul de investiții achiziție a 22 

de apartamente.  

Fiind în perioada de întocmire a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului 

local pe anul 2021, vă solicităm să luați în calcul propunerile care vizează alocarea financiară 

pentru realizarea Programului Local de Reabilitare Termică.  

 

 

Vă rugam să ne transmiteti răspunsul cu privire la propunerile din acest referat pe adresa 

de mail consilier@bragadirumeu.ro.   

De asemenea, vom supune la vot prezentul referat în ședința ordinară a Consiliului 

Local Bragadiru din luna februarie 2021. 

 

 

Cu stima,  

Teodora Desagă                                                   Valentina Cojocariu   

                                                    

Elena Zamfir                                                        Valentin Scîntee 

                                                           

Consilieri Locali PMP Bragadiru 
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