
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA  
privind aprobarea  proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „ EFICIENTIZAREA 

ENERGETICA A CLADIRII - LICEUL TEORETIC ION LUCA DIN MUNICIPIUL 
VATRA DORNEI” 

 
                                         Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 

                                         intrunit in sedinta extraordinara   in data de  05  noiembrie  2021 
 

        Având în vedere referatul de aprobare nr.31870/01.11.2021 prezentat de primarul 
municipiului, raportul nr.31871/01.11.2021  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;     
             În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG 
nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG 
nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 
           În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.(2) lit.(b) si  alin.(4), lit. (d),art. 139, alin. (3), lit.(a) 196, 
alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
  

HOTĂRĂȘTE: 

            ART 1. Se aprobă proiectul <Eficientizarea energetică a clădirii „Liceul Teoretic 
Ion Luca” din municipiul Vatra Dornei >, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1 - 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operatiunea B - Cladiri publice.          

ART 2. Se aproba valoarea totala a  proiectulului   <Eficientizarea energetică a clădirii 
„Liceul Teoretic Ion Luca” din municipiul Vatra Dornei >, precum si sursele de finantare 
dupa cum urmeaza : 

Nr. crt. Surse de finanţare 
 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 4.787. 182,09 

a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 870.958,05 

b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 3.916.224,04 

II Contribuţia proprie, din care : 949.282,54 

a. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , 
inclusiv TVA aferent 

78.324,49 

b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, 
inclusiv TVA aferent 

870.958,05 



III 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 

3.837.899,55 

        
Art.3  Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Directia economica, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   
COJOCARU NICUSOR MARCEL    Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                    
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