
 

HOTĂRÂREA NR. 38
din 10 Octombrie 2022

  privind aprobarea proiectului 
« INTERVENTII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI MASURI CONEXE

ELIGIBILE – SCOALA GIMNAZIALA CICLOVA ROMANA » 

        Primarul Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin

Analizând:

Referatul nr. 2546 din 10.10.2022 si proiectul de hotarare prin care se propune aprobarea
proiectului  « INTERVENTII PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI MASURI
CONEXE ELIGIBILE – SCOALA GIMNAZIALA CICLOVA ROMANA »

Expertiza tehnica nr.16 din luna mai 2022, intocmita de inginer expert Takacs Ladislau

Luand in considerare :

• Ghidul de finantare din anul 2021 al Programului privind cresterea eficientei energetice si
gestionarea inteligenta a energiei in cladiri publice ; 

• In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, modificată şi completată şi Hotărârii de Guvern nr.28/2008, modificată şi completată, referitoare
la  aprobarea  conţinutului  cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,
precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii; "

În temeiul  prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.d, art.139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,    

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1  –  Se  aprobă  proiectul  « INTERVENTII  PENTRU  CRESTEREA  EFICIENTEI
ENERGETICE  SI  MASURI  CONEXE  ELIGIBILE  – SCOALA  GIMNAZIALA  CICLOVA
ROMANA » si participarea beneficiarului Comuna Ciclova Romana in cadrul proiectului.



Art.2 – Se aprobă Nota de fundamentare a investitiei pentru proiectul « INTERVENTII
PENTRU  CRESTEREA  EFICIENTEI  ENERGETICE  SI  MASURI  CONEXE  ELIGIBILE  –
SCOALA GIMNAZIALA CICLOVA ROMANA ».

Art.3 – Se aprobă cheltuielile legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe care
solicitantul trebuie sa le asigure pentru implementarea proiectului « INTERVENTII PENTRU
CRESTEREA  EFICIENTEI  ENERGETICE  SI  MASURI  CONEXE  ELIGIBILE  – SCOALA
GIMNAZIALA CICLOVA ROMANA ».

Art.4  –  Se  aprobă  descrierea  sumara  a  investitiei  pentru proiectul  « INTERVENTII
PENTRU  CRESTEREA  EFICIENTEI  ENERGETICE  SI  MASURI  CONEXE  ELIGIBILE  –
SCOALA GIMNAZIALA CICLOVA ROMANA ».

Art.5  –  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  duse  la  indeplinire  de  către  primarul
comunei,  prin  persoanele  responsabile  din  cadrul  compartimentelor  de  specialitate  ale
aparatului de lucru.                                                            

Art.6  – Secretarul  General  al  Comunei  Ciclova  Romana  va  asigura  comunicarea
prezentei  hotărâri  autorităților  și  persoanelor  interesate  pentru  ducerea  la  îndeplinire  a
prevederilor sale.

              Presedinte de sedinta                                       Contrasemneaza secretar
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