RAPORT CĂTRE CETĂŢENI

Stadiul de implementare a Programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe

Mai mult confort pentru cetățenii din Otopeni!
Programul multianual de reablitare termică a blocurilor din orașul Otopeni

În data de 23.02.2016 a avut loc prima întâlnire de informare dedicată programului multianual
de reablitare termică a blocurilor inițiat de Primăria orașului Otopeni fiind invitate toate
asociațiile de proprietari. În cadrul acestei întâlniri, s-au adus în atenția invitaților programele de
finanțare disponibile, condițiile și etapele de implementare și s-a oferit documentația necesară
pentru înscrierea în programul multianual de reabilitare termică a blocurilor din orașul Otopeni.
Asociațiile de proprietari interesate au depus prima documentație la Registratura Primăriei, iar
pentru elaborarea completă și corectă a acesteia a fost asigurat întregul suport de către un
reprezentant al echipei de lucru a Primăriei orașului Otopeni. De asemenea, acesta a luat
legătura cu administratorii și/sau președinții Asociațiilor de Locatari și a fost la adunările
generale ale proprietarilor pentru o informare documentată cu privire la legislaţie, mecanismele
de finanţare disponibile, planul de lucru, implicaţii financiare individuale şi beneficiile concrete
ale acestui proiect, astfel încât să existe o înțelegere deplină și completă a acestei acțiuni.
Documentația depusă a fost compusă din Solicitarea de înscriere în programul multianual de
reabilitare termică, Fișa tehnică a blocului de locuințe, Hotărârea Adunării Generale a
Proprietarilor, lista proprietarilor cu semnăturile acestora de acord cu înscrierea în programul
demarat de Primăria orașului Otopeni și contractul de mandat.
Până în prezent, au fost semnate contractele pentru elaborarea cererilor de finanțare și
documentație tehnico-economică a unui număr de 20 de blocuri. Următorii pași, după
finalizarea documentației tehnico-economice, vor consta în luarea la cunoștintă de către locatari
a implicațiilor tehnice și a costurilor aferente eficientizării energetice ale blocurilor, prin
semnarea unui act adițional la contractul de mandat și depunerea cererilor de finanțare.
Unitatea administrativ teritorială dorește să depună primele două cereri de finanțare
(aproximativ 20 de blocuri) în apelul deschis luna aceasta, pentru obținerea finanțării
nerambursabile din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Reamintim că programele de finanţare pe care Primăria oraşului Otopeni le poate accesa
pentru implementarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe sunt:
· Programul de reabilitare termică în conformitate cu OUG nr. 18/2009 privind creșterea
performanței energetice a blocurilor de locuințe, completată si modificată, finalizat din bugetul
local.
· Programul de reabilitare termică având finanțare din fonduri europene.
· La solicitarea în expres a vreunei asociații de proprietari poate fi și Programul de reabilitare
termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie
guvernamentală
în
conformitate cu OUG 69/2010.
Primăria orașului Otopeni mulțumește locuitorilor pentru înțelegere și suportul asigurat în
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îndeplinirea obiectivelor de a asigura confortul necesar în apartamentele de bloc și optimizarea
consumului de energie.

Text: Primăria orașului Otopeni
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