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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației faza DALI pentru investiția ”Eficientizare energetică 

clădire școală generală și grădiniță , corpul B, Comuna Ciugud, Sat Hăpria” 

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.10.2021;  

Luând în dezbatere:  

 -  Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației faza DALI 

pentru investiția ”Eficientizare energetică clădire școală generală și grădiniță , corpul B, Comuna 

Ciugud, Sat Hăpria”, iniţiat de primarul comunei Ciugud - Damian Gheorghe; 

 -  Raportul de specialitate nr. 8148/2021 al consilierului primarului comunei Ciugud;   

-  Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, 

cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;  

Văzând: 

- Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții 

”Eficientizare energetică clădire școală generală și grădiniță , corpul B, Comuna Ciugud, Sat 

Hăpria”; 

- CF nr.77219 Ciugud; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr. 49/2021 privind aprobarea documentației 

faza DALI pentru investiția ”Eficientizare energetică clădire școală generală și grădiniță , corpul B, 

Comuna Ciugud, Sat Hăpria” 

  Având în vedere:  

-  art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

- art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  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 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr.2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a 

Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 

publice, așa cum a fost modificat prin Ordinul nr. 1548/2021; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
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Art.1. Participarea, în calitate de solicitant a Comunei Ciugud, în nume propriu, la 

Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 

publice cu destinație de unități de învățământ în vederea obținerii finanțării investiției cu titlu 

”Eficientizare energetică clădire școală generală și grădiniță, corpul B, Comuna Ciugud, Sat 

Hăpria” 

Art.2. Se aprobă documentația - faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare 

energetică clădire școală generală și grădiniță, corpul B, Comuna Ciugud, Sat Hăpria” prevăzută în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și indicatorii tehnico – economici, astfel: 

Valoarea totală a investiției este de 1.903.087,36 lei (inclus TVA) 

Cheltuieli eligibile                           1.792.645,64 lei (inclus TVA) 

Cheltuieli neeligibile                          110.441,72 lei (inclus TVA) 

Art.3 Își dă acordul cu privire la susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare 

de 110.441,72 lei .  

Art.4 În urma semnării contractului de finanțare, ne angajăm să întocmim documentația de 

achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.  

Art.5 Se împuterniceşte domnul Damian Gheorghe- Primarul comunei Ciugud a semna 

contractul de finanțare și a reprezenta unitatea administrativ- teritorială Ciugud în relația cu 

Autoritatea - Administrația Fondului pentru Mediu. 

Art.6 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului local al comunei 

Ciugud nr. 49/2021 privind aprobarea documentației faza DALI pentru investiția ”Eficientizare 

energetică clădire școală generală și grădiniță , corpul B, Comuna Ciugud, Sat Hăpria” 

Art.7  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţul Alba; 

- Compartimentului Achiziții pubice și Investiții; 

- Consilierul primarului comunei Ciugud; 

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar.   

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

Ciugud, 28.10.2021 

Nr.110 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 


