
STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI  la  30.09.2021 

“Reabilitarea termică/modernizare sediul Primăriei municipiului Huși”  SMIS 117872 

 Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Huși, în calitate de beneficiar, implementează 

proiectul “Reabilitarea termică/modernizare sediul Primăriei municipiului Huși” SMIS 

117872. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 –Sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.1- Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Lucrări de reabilitare termică care duc la scăderea emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an) și 

care duc la reducerea consumului anual specific de energie primară (obținută din surse 

neregenerabile fosile) (Kwh/m2/an) și la reducerea consumului anual specific de energie 

(kwh/m2/an) : termoizolarea construcțiilor, înlocuirea instalațiilor existente. 

2. Crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru accesul persoanelor cu 

dizabilități. 

3. Execuția de lucrări în vederea conformării construcțiilor existente la normativele în vigoare cu 

privire la protecția împotriva incendiilor.   

Perioada de implementare a proiectului: 25.04.2017 - 31.08.2022 

 Stadiul activităților prevăzute în proiect (grad de relizare) 

Activităţile proiectului 

(conform listei de activităţi contractate)  

Grad de 

realizar

e 

Observatii 

Monitorizare a contractelor de achiziție 

încheiate și management de proiect 

         

78,78% 

  -în derulare 

Pregătirea documentațiilor de atribuire a 

contractelor de achiziție, precum și 

încheierea contractelor cu operatorii 

economici 

 

100% 

 

 -finalizată 

Activitatea de pregătire a PT 100% -finalizată 

Obținerea Autorizației de construire 100%  -finalizată 

Prestarea serviciilor de dirigenție de 

șantier 

30% -în derulare 



Realizarea investiției de bază 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

S-a realizat hidroizolația și 

termoizolația la acoperiș și terasă.  

S-a realizat acoperișul la cele două 

corpuri.                                             

S-a realizat termosistemul la fațade 

corp principal.                                  

S-a schimbat tâmplăria la sala de 

întruniri, sala de recreere și la 

fațadele corpului principal.                    

S-a realizat tencuiala decorativă la 

fațada principală.                                

S-a realizat hidroizolația la fundație 

și soclu.                                             

S-a realizat termoizolația la soclu.     

S-a realizat scara de acces 2 de la 

sala de întruniri.                                

S-a realizat instalația electrică în 

sala de întruniri și în sala de 

recreere.                                            

Prestarea serviciilor de asistență tehnică 30% -în derulare 

Raportarea progresului în implementarea 

proiectului, conform prevederilor 

contractului de finanțare 

55,69% -în derulare 

Informare și publicitate 50%  -în derulare 

 

      

Modificări intervenite la Contractul de finanțare 

 

Act Aditional nr.1/27.05.2021 la Contractul de finanțare nr.3299/08.10.2018 al proiectului 

“Reabilitarea termică/modernizare sediul Primăriei municipiului Huși” SMIS 117872, prin care se 

modifică perioada de implementare a proiectului la 65 luni, respectiv 25.04.2017-31.08.2022. 

 

 


