
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului

 eficientizarea energetică a Căminului Cultural Șaru Dornei, din comuna Șaru Dornei, județul Suceava”

Consiliul local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava,
Având în vedere :
-  Referatul  de  aprobare,  prezentat  de  domnul  Iordache  Ioan-Cătălin,  primarul  comunei  Şaru  Dornei,

judeţul Suceava,  înregistrat cu nr. 3635 din 04.05.2021;
-  Raportul compartimentului de specialitate,  înregistrat cu nr. 3634 din 04.05.2021;

        -   Raportul  de avizare al  comisiei  pentru programe de dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, turism,
servicii şi comerţ, înregistrat sub nr. 3680 din 05.05.2021;
          - Raportul de avizare al comisiei pentru  învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr. 3681 din 05.05.2021;
                  Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
       - Ghidului Solicitantului pentru Programului Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 3 Sprijinirea
tranziției   către  o economie cu emisii  săzute de carbon,  Prioritatea de investiții  3.1  Sprijinirea eficienței
energetice,  a  gestionarii  inteligente  a  energiei  și  a  utilizarii  energiei  din  surse  regenerabile  în  infrastructurile
publice, inclusiv in clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea B – Cladiri publice, 
              -  Legea nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și legislația subsecventă,
            -  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, 
              - art. 3, alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 129 alin. (1), alin (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin.(7) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a)  din
Ordonanța  de  Urgență  a  Guvenului  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare.

Hotărăște:
          Art.1.  Se aprobă proiectul și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Eficientizarea energetica a
caminului  cultural  Saru  Dornei,  din  Comuna  Saru  Dornei,  judetul  Suceava”, în  vederea  finanțării  acestuia  în  cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de
proiecte 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2. Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului „Eficientizarea energetica a caminului  cultural Saru
Dornei, din Comuna Saru Dornei, judetul Suceava”, în cuantum de 1.511.021,03 lei (inclusiv TVA).
           Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comunei Șaru Dornei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 390.635,78 lei cu TVA
( din care 22.865,00 lei contributia la proiect si 367.770,78 lei cheltuieli neeligibile), reprezentând cofinanțarea proiectului
„Eficientizarea energetica a caminului cultural Saru Dornei, din Comuna Saru Dornei, judetul Suceava”.
            Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Eficientizarea
energetica  a  caminului  cultural  Saru  Dornei,  din Comuna  Saru  Dornei,  judetul  Suceava”,  pentru  implementarea
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.
        Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.  6. Se  împuternicește  domnul  Iordache Ioan-  Catalin  in  calitate de Primar  să semneze toate  documentele
necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Saru Dornei.
            Art. 7. Primarul comunei Șaru Dornei, prin aparatul de specialitate, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava  pentru exercitarea controlului
de  legalitate.
                                    Preşedinte de şedinţă, 
                                        Vasile TARCA-SFACA    Contrasemnează,

                                                                            Secretarul general al comunei,
                                                                                                              Ștefan NEGREA
 Şaru Dornei,   07 mai 2021                                                                                                                    
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