
 
     HOTĂRÂREA Nr. 82 

  din 24.09.2021     

cu privire la aprobarea participării la „Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ” cu proiectul “Creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Primară Pojorâta, din comuna 
Pojorâta, județul Suceava” 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 5126/21.09.2021 la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul 
privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de 
unităţi de învăţământ” cu proiectul “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 
Școala Primară Pojorâta, din comuna Pojorâta, județul Suceava” 
- Raportul nr. 5128/21.09.2021 al aparatului de specialitate al primarului comunei Pojorâta; 
Prevederile Ordinului 2057/2020 a Ministrului Mediului 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”; 
- Raportul comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local 
al comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 5151/22.09.2021; 

-  art. 120 și art. 121, alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 7, alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare referitoare la 
contracte sau convenții; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice 
aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. ,,a,d,e”, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța 
de Urgență nr. 57/2019 a Guvernului României privind Codul administrativ: 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POJORÂTA, JUDEȚUL SUCEAVA 
HOTĂRĂȘTE: 

       

Art.1. Se aprobă implementarea obiectivului“Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în Școala Primară Pojorâta, din comuna Pojorâta, județul Suceava” 

  denumit în continuare Proiect; 

Art.2. Se aprobă cheltuielile aferente Proiectului ce se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției în cazul obținerii finanțării prin Administrația Fondului pentru Mediu; 

Art.3. Se aproba necesitatea si oportunitatea depunerii spre finanțare a Proiectului in vederea satisfacerii 
nevoilor sociale, economice, tehnice ale comunei; 

Art.4. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul Ioan – Bogdan Codreanu, 
în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. Se împuternicește să semneze toate actele necesare şi 



contractul de finanţare în numele UAT Comuna Pojorâta în vederea obţinerii finanţării în cadrul “Programului 
privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 
destinaţie de unităţi de învăţământ”, finanţat din Administrația Fondului pentru Mediu; 

Art.5. Se aproba valoarea totala a proiectului “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în Școala Primară Pojorâta, din comuna Pojorâta, județul Suceava” 

în cuantum de 4.052.850, 49 lei inclusiv T.V.A. conform devizului anexat la hotărâre; 

Art.6. (1)Se aprobă acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor 
eligibile ale obiectivului. 

(2) Contribuția proprie a obiectivului “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei 
în Școala Primară Pojorâta, din comuna Pojorâta, județul Suceava” în cuantum de 10% din valoarea 
eligibila, respectiv in valoare de 299.928,97 lei inclusiv T.V.A.; 

Art.7. (1) Se aprobă acordul privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului “Creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Primară Pojorâta, din comuna Pojorâta, 
județul Suceava” din bugetul local: 

(2) Cheltuielile neeligibile ale obiectivului “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în Școala Primară Pojorâta, din comuna Pojorâta, județul Suceava” în cuantum de 1.053.560,79 
lei inclusiv T.V.A.; 

Art.8. Se aprobă documentația tehnico - economică și indicatorii tehnico - economici pentru investiția 
menționată în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre; 

Art.9. Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Pojorâta, domnul Ioan 
– Bogdan Codreanu. 

Art.10. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicata Instituției Prefectului Județul 
Suceava, primarului comunei, compartimentelor de specialitate si va fi adusa la cunoștință publică, conform legii. 

 

                                        
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         Contrasemnează: 
               Constantin COSMACIUC                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

                                Elena – Smaranda LEHACI  
   
 


