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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a
energiei la Școala Gimnazială Avrig, județul Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 noiembrie 2021;
Luând act de:
-

-

-

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

Referatul de aprobare nr. INT509/11.11.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Biroul Proiecte cu Finanțare Internațională,
înregistrat sub nr.489/10.11.2021;
HCL Avrig nr. 138/2020 privind aprobarea participării UAT Avrig la „Programul
privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile
publice cu destinație de unități de învățământ” și întocmirii documentației tehnicoeconomice necesară solicitării finanțării;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind
creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu
destinaţie de unităţi de învăţământ;
art. 20 alin (1), lit. j) , art. 44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale
cu modificări și completări;
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificări și completări ulterioare,
Ordinul nr. 1.548/2021 privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi
pădurilor nr. 2.057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind
creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu
destinaţie de unităţi de învăţământ,
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În temeiul, art. 87, alin (5), art.129, alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. e), art. 134 alin. (1) lit. a )
și alin. (4), art.139 alin. (3), lit. d) și art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă contractarea finanțării nerambursabile pentru proiectul „Creșterea
eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Avrig, județul
Sibiu” în cadrul „Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă
a energiei în clădirile publice”.
Art.2. Se aprobă documentația de avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) „Creșterea
eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Avrig, județul
Sibiu” conform anexei în format electronic care face parte integrantă din prezenta hotărâre și a
indicatorilor tehnico-economici, după cum urmează:
Valoare
TVA
Valoare inclusiv TVA
(fără TVA)
Valoarea totală a obiectivului
lei
lei
lei
de investiții
Lucrări eligibile

5.965.418,28

1.125.280,78

7.090.699,06

Din care C+M

3.983.602,84

758.947,50

4.753.408,00

Lucrări neeligibile

1.153.792,40

217.367,48

1.371.159,88

Din care C+M

886.639.47

168.461,50

1.055.100,97

TOTAL
Din care C+M

7.119.210,68
4.870.242,31

1.342.648,26
938.266,66

8.461.858,94
5.808.508,97

Art.3. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Creșterea
eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Avrig, județul
Sibiu” în sumă de 1.371.159,88 lei, inclusiv T.V.A.
Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se stabilesc evenimentele legislative
după cum urmează:
a) Abrogarea HCL Avrig nr. 73/2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea
eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Avrig,
județul Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect;
b) Modificarea HCL Avrig nr. 138/2020 privind aprobarea participării UAT Avrig la
„Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a
energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ” și întocmirii
documentației tehnico-economice necesară solicitării finanțării, prin înlocuirea, în tot
cuprinsul actului administrativ, a sintagmei „Programul privind creșterea eficienței
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de
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unități de învățământ” cu sintagma „Programul privind creșterea eficienței
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”.
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.7. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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