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ROMÂNIA         

JUDEŢUL SĂLAJ       

COMUNA MARCA 

PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Marca în Comisia pentru 

prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar la Școala Gimnazială nr. 1 Marca 

 
 

 Consiliul local al comunei Marca, județul Sălaj, întrunit în ședință ordinară; 

 Având în vedere: 

 - solicitarea nr. 1328 din 12.09.2022 a Școlii Gimnaziale nr. 1 Marca; 

 - referatul de aprobare al primarului nr. 4709 din 21.09.2022;  

- raportul compartimentului de specialitate nr. 4732 din 22.09.2022;  

- prevederile art. 20 din Legea nr. 1/2011 privind Legea Educației Naționale; 

- prevederile art. 71 alin. (1) pct. 1), alin. (2) lit. e) din Regulamentul cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin 

Ordinul M.E.C nr. 4183/2022; 

- strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ, 

aprobată prin OMECT nr. 1409/29.06.2007; 

- prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind codul administrativ.  

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 140 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se desemnează domnul Lonte Ioan - consilier local, ca reprezentant al Consiliului local 

Marca în Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar al Școlii Gimnaziale nr. 1 

Marca. 

 Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Marca. 

 Art.3.  Prezenta se comunică cu: 

 - Instituția Prefectului - Județul Sălaj; 

 - Școala Gimnazială nr. 1 Marca; 

 - Persoana nominalizate la art.1; 

 - Primarul comunei Marca; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj și publicare pe pagina web a comunei. 
 

 

 
     PRIMAR,      CONTRASEMNEAZĂ, 

ȘUMĂLAN IOAN     SECRETAR GENERAL 

            IUHAS CRISTINA-MARIANA 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA MARCA 

PRIMAR 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind acordarea burselor sociale, burselor de studiu, burselor de merit și burselor de performanță 

pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna 

Marca,  judeţul Sălaj 

 

 

 Consiliul Local al Comunei Marca, județul Sălaj, întrunit în ședinţă ordinară; 

 

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare al primarului comunei Marca nr. 4693 din 21.09.2022; 

- Raportul de specialitate nr. 4695 din 21.09.2022 prin care se propune  acordarea burselor 

sociale , burse de studiu, burse de merit si burselor de performanță pentru elevii din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna Marca, judeţul Sălaj; 

- Adresa 9315 din 14.09.2022 emisă de Instituția Prefectului Sălaj; 

 

 Ținând cont de prevederile: 

 - art. 5 alin. (3) și (4) și ale art. 20 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 82 alin. (1) și (2) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011, a Educației Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - H.G nr. 1138/14.09.2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de 

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu 

frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-2023, și pentru stabilirea termenelor de plată a acestora; 

 - art. 4 din Ordinul nr. 5379/07.09.2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învățământul preuniversitar; 

 

 În temeiul art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

          Art.1. În anul scolar 2022-2023 se acordă burse sociale,  burse de studiu, burse de merit si 

burse de performanță pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (primar și 

gimnazial) din comuna Marca, în cuantum de: 

a) 500 lei, pentru bursa de performanță; 

b) 200 lei, pentru bursa de merit; 

c) 150 lei, pentru bursa de studiu; 

d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social. 

 Art.2. Acordarea burselor prevăzute la alin. 1 se face de către unitatile de învățământ 

preuniversitar de stat în baza criteriilor  specifice de acordare a burselor, din fondurile repartizate cu 

această destinație, conform criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar aprobate prin O.M.E. nr. 5379/07.09.2022. 

 Art.3. Pentru obținerea bursei de studiu și bursei de ajutor social, elevii majori sau 

părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a 



burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei 

de ajutor social, respectiv acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de 

zile lucrătoare ale anului școlar. 

 Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire de dl. Șumălan Ioan, primarul comunei 

Marca si compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Marca. 

 Art.5.- Prezenta se comunică la: 

 - Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

 - Primarul comunei Marca; 

 - Compartiment contabilitate; 

 - Școala Gimnazială nr. 1 Marca; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj și publicare pe pagina web a comunei. 

 

 

 

   

            PRIMAR,          AVIZAT DE LEGALITATE  

ȘUMĂLAN IOAN            SECRETAR GENERAL, 

          IUHAS CRISTINA-MARIANA 

 

 

 

 



Intern 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDETUL SĂLAJ 

COMUNA MARCA 

PRIMAR                            

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I și II al anului 2022 

și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 

 
 Consiliul Local al Comunei Marca, județul Sălaj, întrunit în ședinţă ordinară; 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Marca nr. 4133 din 23.08.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 4746 din 23.09.2022;  

- O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare; 

- Hotararea de Guvern nr 985/2019 privind registrul agricol pe anii 2020-2024; 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art.7 alin. 4 din Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a 

registrului agricol pentru perioada 2020-2024; 

 

                În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. a), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I și II al anului 

2022 în conformitate cu datele din raportul de specialitate al Compartimentului Agricol din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Marca, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în Registrul agricol, 

conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei, prin compartimentul   

Administrație publică, secretariat și registru agricol. 

 

 Art.4. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Marca; 

- Compartiment Registrul Agricol; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj și publicare pe pagina web a comunei. 

 

 

 

       PRIMAR,         AVIZAT DE LEGALITATE  

ȘUMĂLAN IOAN           SECRETAR GENERAL, 

         IUHAS CRISTINA-MARIANA 
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Anexa 1 la HCL nr. ____/2022 

RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL I ȘI II AL ANULUI 2022 

 

Compartimentul Agricol, functioneaza in subordinea directă a Primarului si a Secretarului 

general al Comunei Marca, județul Sălaj. Art.7 alin. (4) din Hotararea de Guvern nr. 985/2019 privind 

registrul agricol pe anii 2020-2024 reglementatĂ prin Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind modul de completare  a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, prevede ca: 

“Trimestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a 

datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi, 

inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării 

registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin prezentele norme” 

 

I. COMPONENTA COMPARTIMENTULUI 

             Activitatea compartimentului este asigurată de un funcționar public de execuție: referent 

agricol – Tegzeș Octavian-Ilie 

 

II. CADRUL LEGAL 

Activitatea compartimentului este reglementată prin prevederile urmatoarelor acte normative: 

- O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare; 

- Art.7 alin. (4) din Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; 

- Hotărârea de Guvern nr. 985/2019 privind registrul agricol pe anii 2020-2024 ; 

- Ordinul nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor 

de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- Ordonanta Guvernului 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre 

autoritatile publice centrale si locale , modificata si completata; 

- Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele 

de cadastru si carte funciara, modificata si completata: 

 

III. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

Principalele activitati desfasurate de functionarul din cadrul Compartimentului agricol constau 

în: 

1. Ţinerea la zi a tuturor pozitiilor din registrul agricol, operatiune ce presupune inscrierea, 

completarea si centralizarea datelor, dar si efectuarea operatiunilor de modificare a datelor si 

informatiilor, cu acordul scris al secretarului general al comunei; 

 

In acest sens, fiecare pozitie din registru are un numar de 6 file respectiv 12 pagini, continând 

un numar de 16 capitole cu subcapitolele aferente, care trebuie completate cu urmatoarele informatii: 

➢ Capitolul I - componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica (nume, 

prenume, CNP, legaturi de rudenie-denumire-cod-mentiuni) 

➢ Capitolul II – subcap. II a si b terenurile aflate in proprietatea gospodariei (arabil, pasuni, finete, 

vii, livezi, gradini familiale, paduri, drumuri si căi ferate,constructii, terenuri 

neproroductive,ape,balti) respectiv identitficarea pe parcele a terenurilor aflate in proprietatea 

gospodariei, pe fiecare an in parte; 

➢ Capitolul III - modul de utilizare a suprafetelor agricole situate pe raza localitatii, pe fiecare an 

in parte; 

➢ Capitolul IV – subcap. a, a1, b1, b2, c - suprafata arabila situata pe raza localitatii - grupe de 

cultura si anume: cereale, leguminoase, radacinoase, plante textile, plante pentru industrializare, 

legume, plante de nutret, plante producerea de seminte respectiv suprafata cultivata in sere si 

solarii pe raza localitatii si suprafata cultivata cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii 

pe fiecare an in parte; 



Intern 

 

 

 

➢ Capitolul V – subcap. a, b, c, d – numarul pomilor razleti pe raza localitatii, suprafata 

plantatiilor pomicole si numarul pomilor pe raza localitatii, alte plantatii pomicole aflate in teren 

pe raza localitatii, vii, pepinere viticole si hameiste pe raza localitatii, pe fiecare an in parte; 

➢ Capitolul VI - suprafetele efectiv irigate in câmp, situate pe raza localitatii, pe culturi, pe fiecare 

an in parte; 

➢ Capitolul VII – animale domestice si/sau animale salbatice crescute in captivitate, in conditiile 

legii - situatia la inceputul semestrului, pe specii si categorii de animale, pe fiecare an in parte; 

➢ Capitolul VIII – evolutia efectivelor de animale in cursul anului, aflate in proprietatea 

gospodariilor/exploatatiilor agricole fara personalitate juridica, cu domiciliu in localitate si /sau 

in proprietatea unitatilor cu personalitate juridica, care au activitate pe raza localitatii, pe fiecare 

an in parte; 

➢ Capitolul IX –utilaje, instalatii pentru agricultura si silvicultura, mijloace de transport cu 

tractiune mecanica si animala existente la inceputul anului, pe fiecare an in parte; 

➢ Capitolul X – subcap. a, b – aplicarea ingrasamintelor, amendamentelor si pesticidelor pe 

suprafete situate pe raza localitatii, respectiv utilizarea ingrasamintelor chimice (in echivalent 

substanta activa) la principalele culturi, pe fiecare an in parte; 

➢ Capitolul XI – constructii existente la inceputul anului pe raza localitatii: cladiri, adresa cladirii, 

zona, suprafata construita desfasurata – metri patrati, tipul cladirii, anul terminarii, pe fiecare an 

in parte; 

➢ Capitolul XII – Atestatele de producator si carnetele de comercializare eliberate/vizate-produsul 

pentru care se solicita atestatul, nr atestat /data eliberarii, vizarii semestriale, seria si numarul 

carnetului de comercializare , data eliberarii, nr. si data avizului consultativ; 

➢ Capitolul XIII – Mentiuni cu privire la sesizarile/cererile pentru deschiderea procedurilor 

succesorale inaintate notarilor publici-data decesului-date despre succesibili-nume si prenumele, 

adresa, localitate, strada, numar,numar/data inregistrarii,SNP/BN (societate profesionale 

notariala, birou notarial) catre care se transmite; 

➢ Capitolul XIV – Inregistrari privind exercitarea dreptului de preemtiune-nr.data ofertei de 

vanzare –suprafata (ha)-numarul de carte funciara, aviz final al MADR /DADR-nr. data, 

adeverinta de vanzare libera, nr. data, comparator, nume si prenume, pretul(lei); 

➢ Capitolul XV – A) Inregistrari privind contractele de arendare- nume si prenume 

arendas/arendator , nr. contract de arenda, data incheierii contractului de arenda, perioada de 

arendare, suprafata parcelei arendate, categoria de folosinta, nr bloc fizic, redeventa(lei); 

B) Inregistrari privind contractele de concesiune, nume si prenume concedent/concesionar , 

numar contract de concesiune, data incheierii contractului de concesiune, perioade de 

concesiune, suprafata parcelei concesionate, categoria de folosinta, nr. bloc fizic; 

➢ Capitolul XVI – Mentiuni. 

 

2. Furnizarea de date catre Directia Judeteana de Statistica Salaj, Directia Agricola Judeteana Salaj sau 

altor institutii, daca este cazul. 

 

3. Eliberarea adeverintelor cu privire la datele inscrise in registrele agricole sau cu privire la alte date 

existente in baza de date a compartimentului. 

 

4. Eliberarea atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare, la cererea producatorilor. 

 

5. Înregistrarea contractelor de arendare si a actelor aditionale incheiate intre arendatori si arendasi. 

 

6. Efectuarea de activitati in afara biroului (munca de teren) ceea ce consta in verificarea gospodariilor 

populatiei sau a societatilor comerciale detinatoare de terenuri agricole sau crescatoare de animale ( 

din categoriile bovine,ovine,porcine, cabaline,familii de albine). 

 

7. Efectuarea de activitati privind relatii cu publicul, consiliere, acordare de sprijin celor care se 

adreseaza cu diferite probleme Agricole. 
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8. Colaborarea cu celelalte compartimente ale primariei in rezolvarea numeroaselor probleme curente 

si colaborarea cu diferite institutii (Directia de Statistica, Oficiul de Cadastru, Directia Agricola, APIA 

Institutia Prefectului judetului Salaj, Serviciu finante publice locale, etc) in limita competentei stabilite 

de conducerea Primariei Comunei Marca. 

 

9. Întocmirea de referate pentru sedintele de Consiliu Local Marca; 

 

10. Predarea anuala a documentelor create de Compartimentul Agricol, la arhiva, aceasta activitate 

presupune arhivarea dosarelor create in conformitate cu Legea nr. 16/1996, a Arhivelor nationale. 

 

Secretarul general al UAT-ului coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si 

tinere la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu 

acordul scris al secretarului general al comunei Marca. 

 

          Ori de cate ori intervin modificari in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de 

folosinta a acestora, la cladiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in proprietate 

ori in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale 

functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrele 

agricole, au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de 

resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii. 

 

IV. ACTIVITATI DESFASURATE IN TRIMESTRUL I ȘI II AL ANULUI 2022 

In trimestrul I și II al anului 2022, activitatea functionarului din cadrul compartimentului 

agricol a fost axata pe semnarea si completarea anuala a registrelor agricole in conditiile impuse de 

prevederile legale in vigoare, culegerea datelor necesare tinerii la zi si centralizarea datelor din 

registrele Agricole, solutionarea tuturor petitiilor, cererilor si inscrisurilor inregistrate in cadrul 

compartimentului, precum și eliberarea adeverințelor necesare pentru APIA. 

Functionarul din cadrul compartimentului a avut in gestiune, in trimestrul I și II al anului 2022, 

un numar de 1630 de gospodării, situația pe localități fiind următoarea: 

➢ Marca - 879 gospodării; 

➢ Porț  - 185 gospodării; 

➢ Leșmir - 255 gospodării; 

➢ Șumal - 272 gospodării; 

➢ Marca-Hută – 39 gospodării. 

Pe parcursul trimestrul I și II al anului 2022, s-a condus registrul agricol în format electronic și 

s-au operat toate modificările solicitate de către proprietari. 

 În baza datelor cuprinse în registrul agricol, s-au eliberat adeverințe la toți proprietarii de 

terenuri agricole, pentru a putea solicita subvenții prin declarația de suprafață și animale pe anul 2022, 

de la A.P.I.A. Sălaj. 

 Pe trimestrul I și II al anului 2022,  în baza cererilior formulate de cetățenii comunei, s-au 

eliberat adeverințe în baza registrului agricol pentru:  

• stabilirea domiciliului sau reședinței în comună; 

• cumpărări de telefoane mobile; 

• încheierea unor contracte de energie electrică; 

• ajutor de minimis la terenurile forestiere; 

• diferite ajutoare sociale; 

• alocații; 

• stabilirea efectivelor de animale și albine; 

• altele. 
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 Pentru întreprinderile individuale sau asociațiile familiale s-au eliberat adeverințe și copii ale 

registrelor agricole în vederea accesării de fonduri europene sau guvernamentale. 

 În trimestrul I și II al anului 2022 s-au înregistrat peste 160 de cereri ale proprietarilor de 

terenuri agricole și forestiere, din comună și din alte localități pentru modificarea registrului agricol 

sau inscrierea în registru a suprafețelor de teren, animale, constructii, etc care au fost rezolvate cu 

acordul secretarului comunei. 

Situația efectivelor de animale din comună la finaulul trimestrului II al anului 2022, se prezintă 

astfel: 

•bovine total - 451 capete, din care: 

- vaci - 355 capete; 

- juninci - 17 capete; 

- ecvine - 25 capete; 

•ovine total – 2.201 capete, din care: 

-oi mame – 1.948 cap 

•caprine total - 150 capete;  

•porcine total - 870 capete;  

•păsări total – 7.327 capete; 

•familii de albine - 1.751 capete. 

 

 La nivelul comunei, la finalul trimestrului II al anului 2022, s-a înregistrat următoarea structură 

de culturi agricole: 

•grâu și secară- 186 ha; 

•orz - 29 ha; 

•orzoaică de primăvară - 31 ha; 

•ovăz - 58 ha;  

•porumb - 465 ha; 

•sorg furajer - 6 ha 

•triticale - 68 ha; 

•mazăre furajeră - 2 ha; 

•cartofi - 13 ha; 

•floarea soarelui - 84 ha; 

•legume încâmp - 5 ha; 

•lucernă - 178 ha;  

•trifoi - 24 ha; 

•alte plante furajere - 745 ha; 

•pajiști temporare - 69 ha; 

•solaria - 1.360 mp; 

•fânețe 377 ha,  

•pășuni 438 ha,  

•vii 31 ha. 

 Este de menționat că și în acest an ca și în anii precedenți, animalele sălbatice au distrus o mare 

parte din culturile agricole, cu precădere porcii mistreți care au distrus parcele de porumb, floarea 

soarelui, ovăz și mazăre, în multe cazuri în proporție de 100%. 

  

Proprietarii din comună dețin la finalul trimestrului II al anului 2022 următoarele utilaje 

agricole: 

•tractoare - 158 bucăți; 

•pluguri - 156 bucăți; 

•cultivatoare - 4 bucăți; 

•grape cu discuri - 134 bucăți; 

•semănător -11 bucăți; 

•echipamente de erbicidat - 26 bucăți; 

•combine de recoltat cereale - 4 bucăți; 

•prese de balotat - 6 bucăți; 

•căruțe - 30 bucăți. 
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Comuna Marca are suprafață totală de 4.892 ha din care 3.318 ha teren agricol și 1.574 ha 

terenneagricol. Terenul agricol se compune din: 

✓ arabil - 1.925 ha; 

✓ pășuni - 455 ha; 

✓ fânețe - 915 ha; 

✓ vii - 23 ha. 

 Terenul neagricol este compus din 1.100 ha pădure, restul fiind ocupat de terenuri cu 

construcții, teren cu ape și stuf, căi de comunicație precum șiterenuridegradate. 

 

 

 

 
REFERENT AGRICOL, 

TEGZES OCTAVIAN-ILIE 
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Anexa nr. 2 Hotărârea nr____/2022 

PROGRAM DE MĂSURI 

pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol 

 
Nr. crt. Denumirea activităţii Termen de îndeplinire Persoane responsabile 

1. Se va efectua afişajul şi înştiinţarea 

populaţiei cu privire la procedura şi 

termenele de înregistrare în registrele 

agricole şi în acelaşi timp se va continua 

verificarea în teren a corectitudinii înscrierii 

datelor pe baza declaraţiei dată de capii 

gospodăriilor şi de către reprezentanţii 

legali ai unităţilor cu personalitate juridică. 

Permanent Tegzes Octavian-Ilie 

2. Ori de câte ori intervin modificări în 

registrul agricol referitoare la terenuri, la 

categoria de folosinţă a acestora, la clădiri, 

la mijloace de transport sau la orice alte 

bunuri deţinute în proprietate ori în 

folosinţă după caz de natură să conducă la 

modificarea oricăror impozite şi taxe locale 

prevăzute de Codul Fiscal . 

Funcţionarii publici cu atribuţii privind 

completare şi ţinerea la zi a datelor din 

registrul agricol au obligaţia de a comunica 

aceste modificări funcţionarilor publici din 

compartimentele de resort al aparatului de 

specialitate al Primarului în termen de trei 

zile lucrătoare de la data modificării. 

Datele instrumentate la nivelul oricăror 

compartimente de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului şi 

care fac obiectul înscrierii în registrul 

agricol se comunică compartimentului de 

resort cu atribuţii în acest sens în termen de 

trei zile lucrătoare de la data înregistrării lor 

prin grija conducătorului compartimentului 

respectiv. 

Permanent Tegzes Octavian-Ilie 

3. Orice modificare în registrul agricol se va 

face numai cu avizul scris al secretarului 

general al comunei Marca 

Permanent Tegzes Octavian-Ilie 

4. Prin rotaţie, o zi pe săptămână, funcţionarul 

public cu atribuţii în completarea registrului 

agricol va efectua verificări în teren privind 

declaraţiile înregistrate. 

Permanent Tegzes Octavian-Ilie 

5. Vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege 

în cazurile în care cu ocazia verificărilor 

efectuate de către , funcţionarul public cu 

atribuţii în completarea registrului agricol 

se constată declararea de date neconforme 

cu realitatea, nedeclararea la termenele 

stabilite şi în forma solicitată a datelor care 

fac obiectul registrului agricol 

Permanent Primarul comunei Marca 

 

      PRIMAR,             SECRETAR GENERAL,  

ȘUMĂLAN IOAN       IUHAS CRISTINA-MARIANA     
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA MARCA 

PRIMAR 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind actualizarea costului mesei calde începând cu data de 05.09.2022 și prelungirea 

duratei convenției de parteneriat cu Fundația Creștina Diakonia pentru anul 2023, în vederea 

implementării proiectului ,,Înfiinţare asistenţă după programul şcolar, tip After School, 

localitatea Marca, comuna Marca, județul Sălaj", precum și actualizarea costului mesei calde 

începând cu data de 05.09.2022 în vederea asigurării funcționării în bune condiții a Grădiniței 

cu Program Prelungit Marca 

 

 

 Consiliul local al comunei Marca, județul Sălaj, întrunit în ședință ordinară; 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Marca nr. 4831 din 29.09.2022; 

- raportul compartimentului financiar-contabil nr. 4833 din 29.09.2022; 

- HCL nr. 11 din 11 aprilie 2019 privind aprobarea convenției de parteneriat cu Fundația 

Creștina Diakonia pentru anul 2019; 

- HCL nr. 45 din 18.10.2021 privind actualizarea costului mesei calde începând cu data de 

13.09.2021 și prelungirea duratei convenției de parteneriat cu Fundația Creștina Diakonia 

pentru anul 2022, în vederea implementării proiectului ,,Înfiinţare asistenţă după programul 

şcolar, tip After School, localitatea Marca, comuna Marca, județul Sălaj", precum și 

actualizarea costului mesei calde începând cu data de 13.09.2021 în vederea asigurării 

funcționării în bune condiții a Grădiniței cu Program Prelungit Marca 

- prevederile O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul MEN nr. 5349/2011, privind Metodologia de organizarea programului ”Școală după 

școală”; 

- prevederile art. 129, alin. (2), lit.e), alin. (7), lit. a), lit.b) și ale alin. (9), lit.a) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 În temeiul art. 139, alin. (3), lit. (a) și (f) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea costului mesei calde începând cu data de 05.09.2022 și 

prelungirea duratei convenției de parteneriat cu Fundația Creștina Diakonia pentru anul 2023 

în vederea implementării proiectului ,,Înfiinţare asistenţă după programul şcolar, tip After 

School, localitatea Marca, comuna Marca, județul Sălaj", conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezentul proiect de hotarare. 

Art.2. Se aprobă actualizarea costului mesei calde începând cu data de 05.09.2022 pentru 

asigurarea funcționării în bune condiții a Grădiniței cu program prelungit Marca, după cum 

urmează: costul mesei calde va fi de 14 lei/porție, din care Comuna Marca urmează să 

acopere 5 lei/porție, iar diferența de 9 lei/porție va reveni părinților.  
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Art.3. Se împuternicește primarul comunei Marca să semneze actul adițional la Convenția de 

parteneriat cu Fundația Creștina Diakonia. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Marca. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

  - Instituția Prefectului Județului Sălaj; 

  - Primarul Comunei Marca; 

  - Fundația Creștina Diakonia; 

  - Grădinița cu program prelungit Marca; 

  - Compartimentul contabilitate impozite şi taxe locale; 

  - Cetăţenii comunei prin afişaj și publicare pe pagina web a comunei. 

 

 

 

  PRIMAR        AVIZAT DE LEGALITATE 

       ȘUMĂLAN IOAN           SECRETAR GENERAL, 

              IUHAS CRISTINA-MARIANA 
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       ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. ____/ 2022 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 4 / ____.____.2022 

la Convenția  de parteneriatcu Fundația Creștina Diakonia 

 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

 

1.1.   COMUNA MARCA, cu sediul în localitatea Marca,  nr 137,  

judeţul Sălaj, cod fiscal 4291948, tel 0260-679663, fax 2060-

679778, e-mail: primariamarca@yahoo.com/contact@marcasj.ro, 

COD IBAN RO55TREZ24A655000200130X deschis la 

Trezoreria Șimleu Silvaniei, reprezentată de dl. Șumalan Ioan, în 

calitate de primar 

și 

1.2.   Fundaţia Creştină Diakonia, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Zambilei, nr. 7, tel. 0264 441971, cod unic de înregistrare 

13817694, cont bancar RO15BTRL01301205F20060XX deschis 

la Banca Transilvania Cluj-Napoca, reprezentată de dl Sarosi 

Arthur în calitate de director executiv. 

 

2. DURATA CONVENŢIEI: 

 1.1 Durata convenției de parteneriat se prelungeşte cu 12 luni, 

începând cu data de 01.01.2023. Durata acordului de parteneriat poate fi 

modificată, prin act adiţional. 

 

3. COSTUL MESEI CALDE 

  1.1. Începând cu data de 05.09.2022, costul mesei calde va fi de 16 

lei/porție, din care Comuna Marca acoperă 6 lei/porție, iar diferența de 10 

lei/porție va reveni părinților. Costul mesei calde poate fi modificat, prin act 

adițional. 

 Restul prevederilor din convenția de parteneriat rămân neschimbate. 

 Prezentul act adiţional a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

  

 

        Primar,                                                                       Director executiv, 

Ioan ȘUMĂLAN            Arthur Zoltan SAROSI 

mailto:primariamarca@yahoo.com/contact@marcasj.ro


 

 

ROMÂNIA       

JUDEȚUL SĂLAJ      

COMUNA MARCA 

PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2022  

 

 Consiliul local al comunei Marca, județul Sălaj întrunit în ședință ordinară; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei nr. 4811 din 29.09.2022 cu privire la 

rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2022; 

- Raportul de specialitate al compartimentului  buget, finanțe, contabilitate, impozite și 

taxe nr. 4832 din 29.09.2022; 

- Adresa nr. 1715/01.09.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Salaj, 

potrivit O.G. nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022; 

- Adresa nr. 1880/26.09.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Salaj prin 

care  potrivit art. 2 din H.G. nr. 1156/21.09.2022, comunei Marca i s-au alocat sume defalcate 

din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin (1) lit. c), art. 44 alin. (1) și (4) și art. 49 alin. (5) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit c)  din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. 

a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Aprobă rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2022, ca urmare a 

alocării sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate și pentru echilibrarea 

bugetelor locale, după cum urmează:  

- mii lei - 

DENUMIRE INDICATOR Cod indicator 
Preveder

i inițiale 
Influență 

Prevederi 

rectificate 

 

Repartizat 

pe 

cheltuieli 

1.Sume defalcate din TVA 

pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul 

comunelor 

110202 1.436 44 1.480 
0 

 

2. Sume defalcate din TVA 

pentru echilibrarea  bugetelor 

locale 

110206 931 26 957 0 

3. Administrație - Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii 
51.01.03.20.30.30    26 

2. Invățământ - Ajutoare 65.04.01.57.02.01 0 0 0 11 



 

 

sociale în numerar CES 

3. Invățământ - Burse 65.04.01.59.01.00 0 0 0 33 

      

  T  O T A L  2.367 70 2.437 70 

 

Art.2. Aprobă rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2022, ca urmare a 

încasării unor venituri care nu au fost prevăzute în bugetul inițial al anului 2022, după cum 

urmează:  

- mii lei - 

DENUMIRE INDICATOR Cod indicador 
Prevederi 

initiale 

Influenta 

(Încasări 

an 2022) 

Prevederi 

rectificate 

 

Repartizat 

pe 

cheltuieli 

Redevențe miniere 35.05.01 0 562 562,00 0 

Vărsaminte din secțiunea de 

funcționare pentru finanțarea 

secțiunii de dezvoltare 

37.02.03 -731,50 -489 1.220,50  

Vărsaminte din secțiunea de 

funcționare 
37.02.03 731,50 489 1.220,50  

Autoritați executive - Încălzit, 

iluminat și forță motrică 
51.01.03.20.01.03    20 

Autorități executive - Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii 

(întocmire documentații 

dezlipire imobil înscris în C.F. 

50132 Marca, nr. 199 și 

alipire la imobil situat în loc. 

Marca nr. 210, domeniu 

public secț . I - Bunuri 

imobile nr. ctr. 11 <Curtea 

Școlii Gimnaziale nr.1 

Marca>) 

51.01.03.20.30.30    3 

Colectarea deșeurilor - Alte 

bunuri și servicii pentru 

întreținere și funcționare 

74.02.02.20.01.30    10 

Străzi – Reparații curente 84.03.03.20.02.00    40 

Sport – Construcție terenuri 

de sport în loc. Marca 
67.05.01.71.01.01    489 

T O T A L  0 562 562 562 

 

Art.3. Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiții în conformitate cu rectificarea 

bugetului local aprobată la art. 2 al prezentei hotărâri, după cum urmează: 

➢ Obiectivul „Construire teren sport în loc. Marca, com. Marca, jud. Sălaj”, își 

modifică valoarea de la 253.000 lei la 742.000 lei; 

 

Art.4. Execuția bugetului local se realizează sub controlul nemijlocit al primarului care va 

veghea permanent la realizarea veniturilor proprii prevăzute în buget. 



 

 

Art.5. În vederea încadrării în prevederile de cheltuieli stabilite prin buget, primarul 

comunei va veghea nemijlocit la folosirea sumelor alocate prin buget cu respectarea legislației în 

vigoare și evitarea oricăror forme de risipă. 

 Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează primarul comunei. 

 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la: 

  - Instituția Prefectului - Județul Sălaj; 

  - Direcția Finanțelor publice Zalău; 

  - Trezoreria Șimleu Silvaniei; 

  - Compartimentul buget, finanțe, contablitate, impozite și taxe; 

  - Primarul comunei Marca; 

  - Cetăţenii comunei prin afişaj și publicare pe pagina web a comunei. 

 

 

 

       PRIMAR,               AVIZAT DE LEGALITATE  

ȘUMĂLAN IOAN        SECRETAR GENERAL, 

              IUAHS CRISTINA-MARIANA 



ROMÂNIA       

JUDEŢUL SĂLAJ       

COMUNA MARCA       

PRIMAR 

                                                       

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare clădire cu 

destinație de servicii medicale”,  în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local,  

Obiectul de investiții I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de 

servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale 

 

 

Consiliul local al comunei  Marca, judeţul  Sălaj, întrunit în ședință ordinară; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 4838 din 29.09.2022 al primarului comunei MARCA, în calitate de 

iniţiator; 

- Raportul de specialitate nr. 4839 din 29.09.2022 al Compartimentului Urbanism, Amenajarea 

teritoriului, Control și disciplină în construcții  prin care se propune aprobarea participării în cadrul 

proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare clădire cu destinație de servicii medicale”,  în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 

Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor 

publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-

teritoriale; 

- Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 246 din 21.09.2022 prin 

care am fost informați asupra pregătirii celei de-a doua rundă de atragere de fonduri din Planul 

Național de Redresare și Reziliență în cadrul investițiilor aferente Componentei 5 – Valul Renovării 

și Componentei 10 – Fondul Local; 

- prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 

februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și a Deciziei de punere în 

aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și 

reziliență al României; 

- prevederile Legii nr. 231/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2021 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020, privind unele 

măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență, necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 

reziliență, respectiv a prevederilor O.U.G. nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 

de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă,  Ghidului specific Componentei 10 – Fondul Local,  

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 129  alin. (2) lit. b) și c), coroborat cu alin. (4) lit. d) și f), art. 139 alin. 

(3) lit. e) și 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă participarea comunei MARCA în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare 

și dotare clădire cu destinație de servicii medicale”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții 



I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de 

către unitățile administrativ-teritoriale.  

Art.2. Se aprobă  nota de fundamentare a investiției „Reabilitare, modernizare și dotare clădire 

cu destinație de servicii medicale”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare 

clădire cu destinație de servicii medicale”, în cuantum de 386.155,41 lei cu T.V.A., din care 324.500,35 

lei reprezentând cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență, respectiv T.V.A. în 

valoare de 61.655,06 lei reprezentând cheltuieli asigurate din bugetul de stat.  

Art.4. Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul „Reabilitare, modernizare și 

dotare clădire cu destinație de servicii medicale” conform Anexei 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.5. Comuna MARCA se angajează să finanțeze toate sumele legate de proiect, inclusiv a 

sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile, care trebuie asigurate pentru implementarea proiectului 

„Reabilitare, modernizare și dotare clădire cu destinație de servicii medicale”, rezultate din 

documentațiile tehnico-economice. 

Art.6. Comuna MARCA se obligă să asigure spații adecvate pentru amplasarea unui număr de 2 

stații de încărcare pentru vehicule electrice, precum și costurile necesare pentru punerea în funcțiune a 

acestora. Contravaloarea celor 2 stații de încărcare pentru vehicule electrice, în cuantum de 246.135,00 

lei fără TVA, va fi suportată din alocarea suplimentară asigurată în cadrul apelului de proiecte, stațiile 

fiind achiziționate centralizat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

 Art.7. Se mandatează primarul Comunei MARCA – dl. Șumălan Ioan pentru semnarea, în 

numele și pentru Comuna MARCA, a tuturor actelor necesare depunerii, precontractării și contractării 

proiectului, precum și a contractului de finanțare aferent acestuia. 

 Art.8. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează primarul Comunai MARCA. 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituția Prefectului Județului Sălaj; 

- Primarul comunei MARCA; 

- Compartiment buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe; 

- Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului, control și disciplină în construcții; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj și publicare pe pagina web a comunei. 

 

 

 

       PRIMAR,       AVIZAT DE LEGALITATE 

   ȘUMĂLAN IOAN                     SECRETAR GENERAL, 

                         IUHAS CRISTINA-MARIANA 

 



 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta C10 – Fondul Local 
 

Anexă la Ghidul specific 
Model F 

 

 
 

Anexa nr. 1 la HCL nr. ____ / 2022 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, 

Investiția Reabilitarea moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți 

serviciile publice (I3) 

Titlu apel proiect 

 

Reabilitare, modernizare și dotare clădire  

cu destinație de servicii medicale 

1. 

Descrierea pe scurt a situației actuale 

(date statistice, elemente specifice, etc.) 

 

 

Marca, este o comună cu un număr de 2524 locuitori, potrivit 

ultimelor raportări statistice regăsite pe TEMPO INSSE, la nivelul 

anului 2021. 

 

Pe raza UAT Marca, există o singură unitate sanitară care asigură 

servicii medicale primare, deservind toți locuitorii comunei, este 

vorba de Dispensarul uman, situat la adresa: sat Marca nr. 137, 

comuna Marca, județul Sălaj. 

 

Clădirea dispensarului este una veche, construcția fiind edificată 

conform Extrasului CF, în anul 1930 și se află în clasa III de 

importanță și expunere la cutremur. Regimul de înălțime este 

subsol partial + parter. 

 

În urma expertizării tehnice a clădirii, s-au constatat degradări și 

avarii ale elementelor structurale și nestructurale datorate 

coroziunii, vechimii clădirii, lucrărilor de intervenție (goluri în 

pereți, schimbarea partială a tâmplăriei) și lucrărilor de reparații 

neadecvate, calității materialelor folosite la reparații și 

infiltrațiilor de ape pluviale. Fisurile din pereții portanți sunt 

specifice trăsăturilor diferențiate ale fundațiilor. Se constată 

fisuri în pereți (specifice trăsăturilor diferențiate) și degradări ale 

elementelor nestructurale: tencuieli, finisaje, tâmplărie, 

intersecția dintre coșul de fum și planul șarpantei, lipsa parțială a 

trotuarului de protecție. 

 

De asemenea, conform documentului Expertiză tehnică, se 

constată câteva deficiențe de execuție ale șarpantei din lemn: 

- Structura șarpantei nu este fixată de structura clădirii; 

- Lipsa elementelor adecvate (din metal – specifice îmbinărilor 

elementelor din lemn) de îmbinare a elementelor din lemn ale 

planșeului peste parter și șarpantă; 

- Lipsa cleștilor (pereche) de sub pana la coamă și de sub pana 

curentă; 

- Lemnul nu este protejat nici anti-biologic și nici anti-foc. 

 

Potrivit documentului Audit energetic, tâmplăria geamurilor și 

ușilor, conferă o rezistență termică de 0,48 m2K/W. Se specifică 



 

 

2 

 

de asemenea, faptul că apele pluviale care se descarcă lângă 

fundațiile clădirii, măresc conținutul de umezeală a fundațiilor și 

a părții inferioare a zidurilor de la parter, mai ales la fațada SV – 

spre clădirea primăriei, aflată în vecinătate.  

Apa rece este asigurată din puț cu hidrofor, apa caldă de consum 

se prepară local în boiler electric de 30 l și se livrează numai la 

cabinetul medicului de familie. Apa uzată menajeră, se 

colectează și se epurează local, în fosă septică, perspectiva de 

viitor, fiind aceea de colectare centralizată și epurare prin stație 

specializată, în urma faptului că actualmente se derulează la 

nivelul comunei – localitatea Marca, un proiect de alimentare cu 

apă potabilă și canalizare/epurare a apelor menajere.  

Instalația de iluminat este executată cu tuburi fluorescente de 34 

W, având puterea instalată de 504W. Nu există instalații de 

ventilație și nici instalații de climatizare. În concluzie, auditarea 

energetică a stabilit necesitatea unei reabilitări care ar urma să 

producă o eficientizare de 96,45% față de situația actuală. 

  

Având în vedere această situație a clădirii, se constată 

necesitatea reabilitării ei, din punct de vedere termic și 

energetic, în vederea eficientizării consumurilor și asigurării unor 

servicii publice de calitate. 

 Necesitatea și oportunitatea investiției 

pentru care se aplică 

 

 

Având în vedere situația actuală prezentată prin documentele 

tehnice: Expertiză tehnică și Audit energetic, prin care se 

identifică în raport cu clădirea Dispensarului Comunei Marca, 

degradări cauzate de procesele fizico-chimice apărute pe 

perioada exploatării construcției în timpul îndelungat față de 

momentul la care a fost construită. 

 

Astfel, în Raportul de expertiză tehnică, expertul tehnic 

recomandă (Varianta 1 – variant selectată) o serie de intervenții 

de eficientizare termică și energetică a clădirii, constând în: 

✓ subzidirea și cămășuirea fundațiilor,  

✓ planșeu nou din beton armat peste subsol,  

✓ înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei din lemn și 

fixarea acesteia de clădire,  

✓ executarea de centuri din beton armat peste toți pereții 

portanți,  

✓ planșeu nou peste parter din beton armat,  

✓ reabilitarea pereților prin rețeserea zidăriei în zonele cu 

fisuri sau prin aplicarea (pe ambele fețe ale pereților) de 

plase sudate Φ4/200/200 și acoperirea lor prin torcretare cu 

un mortar adecvat (structural),  

✓ termoizolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică, 

✓ termoizolarea peste parter cu vată minerală bazaltică,  

✓ înlocuirea elementelor nestructurale: tâmplăriei, tencuielilor 

și finisajelor,  

✓ executarea unui trotuar de protecție în jurul clădirii și a 

sistemului de colectare și îndepărtare a apelor pluviale,  

✓ demolarea coșurilor de fum,  

✓ igienizarea podului. 
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Dacă Raportul de expertiză tehnică este bazat pe structura 

clădirii, documentul Audit energetic, reflectă un studiu întocmit 

cu scopul de a constata performanța energetică în starea actuală 

a clădirii și de a propune măsuri pentru creșterea performanței 

energetice a acesteia, astfel încât să se respecte limitele minime 

impuse prin Ordinul 2641/2017 privind modificarea şi 

completarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al 

performanţei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul 

ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 

157/2007. Astfel, soluțiile propuse pentru reabilitarea energetică 

a clădirii, constau în: 

S1. Izolarea pereților opaci exterior cu termosistem din polistiren 

expandat cu grosimea de 15 cm. Izolarea soclului suprateran cu 

termosistem din polistiren extrudat cu grosimea de 5 cm. 

S2. Izolarea plăcii spre podul neîncălzit cu 20 cm vată mineral tip 

G100 așezată între grinzi din lemn de rășinoase, peste care se 

monteazî folie anticondens și apoi astereală din rășinoase de 3 cm 

grosime. 

S3. Schimbarea tâmplăriei existente din profile PVC cu geam 

termopan cu 2 sticle și rezistență de transfer termic 0,5 m2K/W 

cu tâmplărie nouă din profile PVC pentacamerale cu geam 

termopan cu 3 sticle cu gaz inert sticlă low-E cu rezistență de 

transfer termic minim 0,87 m2K/W. La montaj se vor izola șpaleții 

tâmplăriei extreioare cu polistiren expandat de 3 cm grosime. 

Tâmplăria nouă exterioară se va monta în planul exterior al 

zidăriei existente pentru diminuarea la maxim a influenței 

punților termice. 

S4. Izolarea plăcii peste subsolul neîncălzit și a plăcii pe sol cu 

polistiren extrudat de 10 cm grosime. Peste această izolație se va 

realiza sistemul de încălzire în pardoseală cu finisaj din gresie. 

 

Se mai propune: 

- refacerea șpaleților interior și exterior, care se vor deteriora 

în urma demontării tâmplăriei vechi și înlocuirii cu cea nouă; 

- schimbarea ușilor interioare impusă de realizarea încălzirii în 

pardoseală, care va determina reducerea înălțimii interioare 

a spațiului; 

- refacerea tencuielilor interioare și zugrăvirii integrale a 

pereților și tavanelor clădirii, în urma tuturor lucrărilor 

necesare, cât și a faptului că este o clădire de utiliztate 

publică în domeniul sănătății. 

 

Se propune și montarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul 

clădirii, având capacitate de producție de minim 20 kWh/zi. 

Energia produsă de aceste panouri se poate folosi pentru 

producerea apei calde de consum, iluminat și surplusul la 

alimentarea pompei de căldură aer-apă (partial). 

 

Aceste soluții propuse, ar urma să reducă consumul anual specific 

de energie primară, cu 96,45% concomitent cu îmbunătățirea 

condițiilor de efectuare a actului medical – serviciu public. 

 

Pornind de la necesitatea realizării unei investiții care presupune 
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renovarea energetica moderată a clădirii publice la nivel local, 

prin care se are în vederea îmbunătățirea furnizării de servicii 

publice locale – servicii medicale, în comuna  Marca, județul 

Sălaj, acum este și oportună, prin posibilitatea accesării 

Componentei C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.3 – 

Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 

furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-

teritoriale, a Planului Național de Redresare și Reziliență al 

României. 

 

În lipsa acestei oportunități, comuna nu ar putea suporta lucrările 

din bugetul local în acest moment, având în vedere prioritizarea 

investițiilor locale în funcție de solicitările cetățenilor și bugetul 

limitat – de comună, precum și susținerea altor investiții în 

dezvoltare, aflate în derulare. 

3. Corelarea cu proiecte deja implementate 

la nivel local 

 

 

 

Titlul proiectului: Modernizare drumuri comunale și străzi în 

comuna Marca, alimentare cu apă a localității Șumal, canalizare 

și stație de epurare pentru localitatea Șumal, înființare asistență 

după programul școlar, tip After School, localitatea Marca și 

organizare festival local Plăcinta Mărcanului, localitatea Marca, 

comuna Marca, județul Sălaj 

Sursa de finanțare (Program): Programul Național de Dezvoltare 

Rurală – Măsura 322 – Renovarea și dezvoltarea satelor 

Numărul și data contractului de finanțare: 

C322010963300031/05.07.2010 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 2.497.557 euro 

Obiectul proiectului:  

- modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Marca; 

- alimentare cu apă a localității Șumal; 

- canalizare și stație de epurare pentru localitatea Șumal; 

- înființare asistență după programul școlar, tip After School, în 

localitatea Marca; 

- organizare festival local Plăcinta Mărcanului, localitatea 

Marca. 

*** 

Titlul proiectului: Asfaltare drum comunal DC 93 Marca – Cerișa, 

km 0+000 – 2+155 

Sursa de finanțare (Program): Programul Național de Dezvoltare 

Locală – Subprogramul Modernizarea satului românesc 

Numărul și data contractului de finanțare: 4104/13.08.2014 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 150.000 lei 

Obiectul proiectului: asfaltare drum comunal DC 93 Marca – 

Cerișa, km 0+000 – 2+155. 

*** 

Titlul proiectului: Modernizare străzi în comuna Marca, județul 

Sălaj 

Sursa de finanțare (Program): Programul Național de Dezvoltare 
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Locală – Subprogramul Morednizarea satului românesc 

Numărul și data contractului de finanțare: 4105/13.08.2014 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 150.000 lei 

Obiectul proiectului: modernizare stăzi în comuna Marca 

*** 

Titlul proiectului: Asfaltare drum comunal DC 93 Marca – Cerișa, 

km 0+000 – 2+155 

Sursa de finanțare (Program): Programul Național de Dezvoltare 

Locală – Subprogramul Morednizarea satului românesc 

Numărul și data contractului de finanțare: 10208/09.06.2015 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 552.965,86 lei 

Obiectul proiectului: asfaltare drum comunal DC 93 Marca – 

Cerișa, km 0+000 – 2+155. 

*** 

Titlul proiectului: Modernizare străzi în comuna Marca, județul 

Sălaj 

Sursa de finanțare (Program): Programul Național de Dezvoltare 

Locală – Subprogramul Morednizarea satului românesc 

Numărul și data contractului de finanțare: 10217/09.06.2015 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 557.455,58 lei 

Obiectul proiectului: modernizare stăzi în comuna Marca 

*** 

Titlul proiectului: Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică 

în sectoare cadastrale 

Sursa de finanțare (Program): Programul național de cadastru și 

carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de 

unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale 

Numărul și data contractului de finanțare: 5004/24.08.2016 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 135.000 lei 

Obiectul proiectului: realizarea de lucrări de înregistrare 

sistematică în sectoare cadastrale 

*** 

Titlul proiectului: Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică 

în sectoare cadastrale 

Sursa de finanțare (Program): Programul național de cadastru și 

carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de 

unități administrative-teritoriale pentru sectoare cadastrale 

Numărul și data contractului de finanțare: 4470/21.06.2017 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 150.000 lei 

Obiectul proiectului: realizarea de lucrări de înregistrare 

sistematică în sectoare cadastrale 
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*** 

Titlul proiectului: Extindere alimentare cu apă în localitatea 

Șumal, comuna Marca, județul Sălaj 

Sursa de finanțare (Program): Programul Național de Dezvoltare 

Locală – Subprogramul Modernizarea satului românesc, Domeniul 

realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de 

alimentare cu apă și stații de tratare a apei 

Numărul și data contractului de finanțare: 3104/21.11.2017 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 1.165.600 lei 

Obiectul proiectului: extindere alimentare cu apă în localitatea 

Șumal 

*** 

Titlul proiectului: Extindere alimentare cu apă în localitățile Porț 

și Leșmir, comuna Marca, județul Sălaj 

Sursa de finanțare (Program): Programul Național de Dezvoltare 

Locală – Subprogramul Modernizarea satului românesc, Domeniul 

realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de 

alimentare cu apă și stații de tratare a apei 

Numărul și data contractului de finanțare: 3105/21.11.2017 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 1.377.120 lei 

Obiectul proiectului: extindere alimentare cu apă în localitățile 

Porț și Leșmir 

*** 

Titlul proiectului: Proiect comunitar și educațional constând într-

un program ecologic pentru elevii din ciclul primar și gimnazial al 

școlii din comunitatea Marca (Pepinieră de arbuști) 

Sursa de finanțare (Program): OMV Petrom 

Numărul și data contractului de finanțare: DA 29/15.05.2018 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 18.000 lei 

Obiectul proiectului: înființare pepinieră de arbuști în localitatea 

Marca 

*** 

Titlul proiectului: Achiziția unui buldoexcavator pentru 

dezvoltarea comunei Marca, județul Sălaj 

Sursa de finanțare (Program): PNDR – GRUPUL DE ACȚIUNE 

LOCALĂ Muntele Șes, județul Bihor, măsura 1/6B – Dezvoltarea și 

modernizarea satelor din teritoriul gal Muntele Șes, Județul Bihor 

Numărul și data contractului de finanțare: 

C1920074X213563302302/18.06.2018 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 50.000 euro 

Obiectul proiectului: achiziționare buldoexcavator 

*** 

Titlul proiectului: Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică 
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în sectoare cadastrale 

Sursa de finanțare (Program): Programul național de cadastru și 

carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de 

unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale 

Numărul și data contractului de finanțare: 6160/18.09.2018 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 155.000 lei 

Obiectul proiectului: realizarea de lucrări de înregistrare 

sistematică în sectoare cadastrale 

*** 

Titlul proiectului: Achiziția unei autoutilitare pentru dotarea 

serviciului de gospodărire comunală, comuna Marca, județul Sălaj 

Sursa de finanțare (Program): PNDR – GRUPUL DE ACȚIUNE 

LOCALĂ Muntele Șes, județul Bihor, măsura 1/6 B – Dezvoltarea și 

modernizarea  satelor din teritoriul gal Muntele Șes, Județul Bihor 

Numărul și data contractului de finanțare: 

C1920074X213563306805/15.10.2019 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 27.191 euro (126.805,22 

lei) 

Obiectul proiectului: achiziția unei autoutilitare 

*** 

Titlul proiectului: WiFi4EU Promovarea conectivității la internet 

în Comuna Marca 

Sursa de finanțare (Program): Apel lansat de către Agenția 

Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) pentru acțiunea 

intitulată ”WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în 

comunitățile locale” 

Numărul și data contractului de finanțare: Acord  de grant prin 

mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU nr. 

INEA/CEF/WiFi4EU/3-2109-011740-015169 din 11.12.2019 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 15.000 euro 

Obiectul proiectului: promovarea conectivității la internet în 

Comuna Marca prin instalarea a 16 echipamente WiFi 

*** 

Titlul proiectului: Susținerea sistemului de educație în contextul 

epidemiei cu COVID-19 constând în achiziționarea de echipamente 

IT (tablete) pentru Școala Gimnazială nr. 1 Marca 

Sursa de finanțare (Program): OMV PPETROM 

Numărul și data contractului de finanțare: DA 6/14.04.2020 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 15.000 lei 

Obiectul proiectului: achiziționarea de echipamente IT (tablete) 

pentru susținerea Școlii Gimnaziale nr. 1 Marca și a elevilor 

acesteia pentru continuarea activității școlare în mediul on-line 

pe timpul perioadei generate de SARS-CoV-2. 
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Toate proiectele mai sus menționate, care s-au implementat în 

comuna Marca, vin să reflecte potențialul comunei de  agestiona 

fondurile nerambursabile, precum și strădania dezvoltării satului 

și reducerea disparităților față de mediul urban, la nivelul 

serviciilor publice oferite de către UAT. 

Proiectul de investiție propus – eficientizarea termică și 

energetică a dispensarului uman, vine să realizeze o sinergie cu 

restul proiectelor implementate privind dezvoltarea locală, cu 

respectarea principiilor orizontale Agenda 2030, în vederea 

diminuării impactului negativ asupra mediului, generând efect 

pozitiv asupra calității vieții locuitorilor din meidul rural. 

4. Corelarea cu proiecte în curs de 

implementare de la nivel local 

 

 

În prezent, se află în curs de implementare, proiectele: 

 

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 

dotarea căminului cultural sat Marca, comuna Marca, județul 

Sălaj 

Sursa de finanțare (Program): Compania Națională de Investiții – 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, 

Subprogramul ”AȘEZĂMINTE CULTURALE” 

Numărul și data contractului de finanțare: Protocol predare 

obiectiv nr. C.N.I. 12048/16.03.2021 (nr. MDLPA 

33324/31.03.2021 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 5.174.986,49 lei 

Obiectul proiectului: reabilitarea, modernizarea, extinderea și 

dotarea căminului cultural din satul Marca 

*** 

Titlul proiectului: Construire sistem de producere energie 

regenerabilă pentru Sala de Sport din localitatea Marca, județul 

Sălaj 

Sursa de finanțare (Program): PNDR – GRUPUL DE ACȚIUNE 

LOCALĂ Muntele Șes, județul Bihor, măsura 4/5 C – Sprijin pentru 

accesul populației din mediul rural la ”energie verde” 

Numărul și data contractului de finanțare: 

C1920072G213563306106/04.09.2019 

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 30.000 EURO 

Obiectul proiectului: construire sistem de producere energie 

regenerabilă care să deservească Sala de Sport din localitatea 

Marca 

*** 

Titlul proiectului: Rețea de canalizare și stație de epurare și 

alimentare cu apă în sat Marca, comuna Marca, județul Sălaj 

Sursa de finanțare (Program): Programul Național de Dezvoltare 

Locală – Subprogramul Modernizarea satului românesc, Domeniul 

realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de 

alimentare cu apă și stații de tratare a apei 

Numărul și data contractului de finanțare: 3986/07.12.2017 
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Valoarea nerambursabilă a proiectului: 36.067.960 lei 

Obiectul proiectului: construire rețea de canalizare și stație de 

epurare și alimentare cu apă în sat Marca 

 

Implementarea acestor proiecte este dovada implicării 

administrației locale în dezvoltarea comunei inclusiv prin 

utilizarea fondurilor nerambursabile. Alături de investiția propusă 

prin prezentul proiect, vor contribui la creșterea calității vieții 

locuitorilor comunei în raport cu serviciile publice și diminuarea 

disparităților dintre mediul rural și urban al României, respectiv a 

disparităților față de alte țări membre ale UE. 

5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru 

care se aplică la finanțare 

Nu este cazul. 

 

6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea 

obiectivului de investiții 

 

 

Clădirea reabilitată prin prezentul proiect de investiție, va 
contribui pozitiv la scăderea emisiilor de carbon prin eficientizare 
energetică și îmbunătățirea calității vieții utilizatorilor de servicii 
publice. Lista de verificare a respectării principiilor DNSH va fi 
document va fi de referință în implementarea prezentei 
investiții. 

7. Modul de îndeplinire a condițiilor aferente 

investițiilor 

 

 

Condițiile de îndeplinire aferente investițiilor, constau în: 
- Eligibilitatea solicitantului: UAT încadrat în categoria 

commune, care dorește realizarea unei investiții 

eligibile, și anume I.3. Reabilitare moderată clădiri 

publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale; 

- Elibilitatea activităților și cheltuielilor: se are în vedere 

baza legală pentru cheltuielile eligibile și neeligibile 

stabilite de către programul de finanțare, pentru 

activitatea I3. Reabilitare moderată clădiri publice; 

- Investiția se încadrează în Strategia de Dezvoltare Locală 

a comunei, care este anexată la Nota de fundamentare. 

8. Descrierea procesului de implementare 

 

 

Implementarea proiectului se va derula pe o perioadă de 24 luni 
calendaristice – 12 luni pentru execuția lucrărilor de reabilitare, 
în care se vor parcurge toate etapele impuse de legislația în 
vigoare și contractul de finanțare: 

- Realizarea procedurilor de achiziție; 

- Contractarea lucrărilor; 

- Organizarea de șantier; 

- Demararea lucrărilor și execuția lucrărilor; 

- Recepția lucrărilor; 

- Efectuarea plăților/rambursărilor aferente proiectului; 

- Raportări către finanțator. 

9. Alte informații Nu este cazul. 

 

 

 

NUME SI PRENUME:  ȘUMĂLAN IOAN 

DATA:     29.09.2022 

SEMNĂTURA  ……………………………………… 

 



ANEXA 2 la HCL nr. 37/2022 

SCURTĂ DESCRIERE A INVESTIȚIEI 

Reabilitare, modernizare și dotare clădire cu destinație de servicii medicale 

Proiectul de investiție, solicitant al finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții Obiectul de 

investiții I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de 

servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, constă în realizarea unor lucrări de 

intervenții pentru reabilitarea termică și eficientizare energetică a clădirii aferente dispensarului 

comunei MARCA, constând în: 

Raportul de expertiză tehnică: 

✓ ”subzidirea și cămășuirea fundațiilor,  

✓ planșeu nou din beton armat peste subsol,  

✓ înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei din lemn și fixarea acesteia de clădire,  

✓ executarea de centuri din beton armat peste toți pereții portanți,  

✓ planșeu nou peste parter din beton armat,  

✓ reabilitarea pereților prin rețeserea zidăriei în zonele cu fisuri sau prin aplicarea (pe 

ambele fețe ale pereților) de plase sudate Φ4/200/200 și acoperirea lor prin torcretare cu 

un mortar adecvat (structural),  

✓ termoizolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică, 

✓ termoizolarea peste parter cu vată minerală bazaltică,  

✓ înlocuirea elementelor nestructurale: tâmplăriei, tencuielilor și finisajelor,  

✓ executarea unui trotuar de protecție în jurul clădirii și a sistemului de colectare și 

îndepărtare a apelor pluviale,  

✓ demolarea coșurilor de fum,  

✓ igienizarea podului.” 1 

Audit energetic: 

S1. Izolarea pereților opaci exterior cu termosistem din polistiren expandat cu grosimea de 15 

cm. Izolarea soclului suprateran cu termosistem din polistiren extrudat cu grosimea de 5 cm. 

 
1 Raport de expertiză tehnică, Varianta 1, propusă de către expert  



S2. Izolarea plăcii spre podul neîncălzit cu 20 cm vată mineral tip G100 așezată între grinzi din 

lemn de rășinoase, peste care se monteazî folie anticondens și apoi astereală din rășinoase de 3 

cm grosime. 

S3. Schimbarea tâmplăriei existente din profile PVC cu geam termopan cu 2 sticle și rezistență 

de transfer termic 0,5 m2K/W cu tâmplărie nouă din profile PVC pentacamerale cu geam 

termopan cu 3 sticle cu gaz inert sticlă low-E cu rezistență de transfer termic minim 0,87 

m2K/W. La montaj se vor izola șpaleții tâmplăriei extreioare cu polistiren expandat de 3 cm 

grosime. Tâmplăria nouă exterioară se va monta în planul exterior al zidăriei existente pentru 

diminuarea la maxim a influenței punților termice. 

S4. Izolarea plăcii peste subsolul neîncălzit și a plăcii pe sol cu polistiren extrudat de 10 cm 

grosime. Peste această izolație se va realiza sistemul de încălzire în pardoseală cu finisaj din 

gresie. 

 

Se mai propune: 

- refacerea șpaleților interior și exterior, care se vor deteriora în urma demontării tâmplăriei 

vechi și înlocuirii cu cea nouă; 

- schimbarea ușilor interioare impusă de realizarea încălzirii în pardoseală, care va determina 

reducerea înălțimii interioare a spațiului; 

- refacerea tencuielilor interioare și zugrăvirii integrale a pereților și tavanelor clădirii, în urma 

tuturor lucrărilor necesare, cât și a faptului că este o clădire de utiliztate publică în domeniul 

sănătății. 

 

Se propune și montarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirii, având capacitate de 

producție de minim 20 kWh/zi. Energia produsă de aceste panouri se poate folosi pentru 

producerea apei calde de consum, iluminat și surplusul la alimentarea pompei de căldură aer-apă 

(parțial). 

 

Clădirea a fost contruită în anul 1930 (Fișă de analiză termică și energetică – Audit energetic), 

având clasa de risc seismic III, în conformitate cu specificațiile din Raport de expertiză tehnică. 

Potrivit evaluărilor tehnice care se regăsesc în documentele de specialitate și anume, Audit 

energetic și Raport de expertiză tehnică asupra clădirii care face obiectul proiectului, aceasta este 



degradată și are nevoie de îmbunătățiri, motivul principal fiind anul construcției, față de care 

tehnologiile în construcții au avansat considerabil, furnizând pe piață material de înaltă calitate, 

durabile, capabile să aducă inclusiv o constructive veche, la parametrii înalți de eficientizare 

termică și energetică. Auditul energetic relevă faptul că această investiție, ar urma să producă un 

efect de reducere a consumurilor necesare de energie primară, cu 96,45%. 

Obiectivul principal al proiectului de investiție propus, este de a îmbunătăți calitatea serviciilor 

publice locale din mediul rural, la nivelul comunei Marca, prin reabilitarea clădirii dispensarului 

din localitate, care este o constructive veche cu pierderi de căldură și ineficientă din punct de 

vedere energegtic, afectând atât calitatea actului medical, cât și bugetul comunei prin alocări mai 

mari de resurse aferente utilităților, respectiv menținerea unui grad de poluare care nu este în 

acord cu necesitățile privitoare la schimbările climatice. Această investiție ar contribui la 

reducerea disparităților teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale. 

  

Oportunitatea investiției revine din posibilitatea accesării unei finanțări nerambursabile, cu 

ocazia lansării apelului de proiecte aferent Componentei C10 – Fondul local, Obiectul de 

investiții I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de 

servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, a mecanismului de Redresare și 

Reziliență. Finanțarea nerambursabilă a acestui proiect, ar veni să diminueze presiunea asupra 

bugetului local în ceea ce privește realizarea investițiilor în dezvoltare, atât de necesare. 

 

 

PRIMAR, 

Ioan ȘUMĂLAN 


