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Referat de aprobare 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii de stabilire, declarare și achitare 

a taxei de reabilitare termică în orașul Hațeg 
 

In conformitate cu art. 11 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe in etapa privind 
proiectarea lucrărilor de intervenţii, prevăzută la art. 7 lit. d), se realizează: 

a. expertiza tehnică, auditul energetic şi elaborarea documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţie;  

b. elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor 
de intervenţie şi obţinerea autorizaţiei de construire;   

Indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare întocmită pentru fiecare 
bloc de locuinţe s-a aprobat decătre consiliul local, condiţionaţi de luarea la cunoştinţă de 
către asociaţia de proprietari despre conţinutul acestora şi transmiterea acordului scris cu 
privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine 
asociaţiei, in speta de fata existand acest acord scris, intocmit in conditiile legii.  

Potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de 
investiţii noi, a căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, se 
aprobă de către autorităţile deliberative, ceea ce s-a întâmplat în speţa de faţă. 
  Prin hotărârile nr. 149/2018 și nr. 33/2019 s-au aprobat cererile de finanţare pentru 2 
proiecte de investitii intitulate „Reabilitare termica blocuri de locuinţe - orasul Hateg " şi a 
cheltuielilor aferente proiectelor, la nivelul unității administrativ teritoriale încheindu-se 
astfel 2 contracte de finantare prin 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 energetic, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, înclusiv în clădirile publice şi în 
sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale; 
 Potrivit acestor acte administrative ale consiliului local mecanismul de recuperare a 
cheltuielilor eligibile şi neeligibile, ce revin asociaţiei de proprietari,  a fost stabilit a fi 
urmatorul: 
1) mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, ce revin Asociaţiei de 
proprietari se realizează prin recuperarea cheltuielilor din fondul de reparaţii al acesteia, până 
la data recepţiei la terminarea lucrărilor; 
2) asociaţia de proprietari, în termen de 15 zile de la semnarea procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrăilor, transmite direcţiei executive economice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Oraşului Haţeg hotărârile de repartizare a sumelor finale pe fiecare 
proprietate individuală. 
3)în cazul în care se constată situaţii de încadrare greşită pe cote de cofinanţare datorate unor 
declaraţii eronate din partea asociaţei de proprietari, se va proceda la recalcularea şi 
recuperarea părţii de cofinanţare corespunzătoare. 
4)în cazul în care sumele avansate de Oraşul Haţeg pentru asigurarea cotei de contribuţie 
proprie a asociaţiei de proprietari nu se vor recupera integral din fondul de reparaţii al 
acesteia, până la data recepţiei la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se va 
realiza în rate lunare, pe o durată de 2 ani, prin taxă de reabilitare termică, ce se va stabili prin 
hotărâre a Consiliului local, în condiţiile legii. 
 In conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.18/2009 privind creşterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările 
și completările ulterioare, sumele avansate de către autorităţile administraţiei publice locale 



pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, se 
recuperează din fondul de reparaţii constituit în acest sens, în condiţiile legii. În cazul în care 
aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparaţii până la recepţia la 
terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin taxa de reabilitare 
termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, în spetă existand sume nerecuperate, unul 
dintre proiecte fiind finalizat si efectuata receptia. 

Taxa de reabilitare termică, prevăzută mai sus se fundamentează în funcţie de sumele 
avansate de către autorităţile locale pentru asigurarea cotei de contribuţie aferente 
proprietarilor, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei 
proprietăţi individuale. Durata şi modalitatea în care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, 
sumele avansate de autoritati se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, neputând depăşi 10 
ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. Taxa pentru reabilitare termică se urmăreşte şi 
se execută în condiţiile codului fiscal. Sumele avansate în condiţiile legii de către autorităţile 
administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a 
proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenţie la blocurile 
de locuinţe, nerecuperate la data înstrăinării sub orice formă a apartamentelor, se recuperează 
de la noul proprietar. 
 In conformitate cu dispozitiile art. 486 alin. 6 din Legea nr. 227/2015 privind codul 
fiscal prin excepţie de la prevederile alin. (1) rfeferitor la alte taxe locale, consiliile locale, , 
pot institui taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale, 
pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor, în condiţiile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

Faţa de aceste aspecte in conformitate cu 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 energetic, a gestionării inteligente a energiei 
şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, înclusiv în clădirile 
publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale va rugam a dezbate si 
aproba proiectul de hotărâre in forma prezentata. 
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