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HOTĂRÂREA nr. 121 

Din 15.11.2021  

privind participarea  ORASULUI RUPEA  la “Programul privind creşterea eficienţei 

energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici a proiectului  

“ Cresterea eficientei  și gestionarea inteligentă a energiei în Cladirea Cresei Orasului 

Rupea , Oras Rupea, jud. Brasov” 

 
Consiliul Local al Orasului Rupea, Judeţul Brasov, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 15.11.2021, având 

în vedere următoarele: 

- raportul de aprobare elaborat de Primarul Orasului Rupea, în calitatea sa de iniţiator; 

- raportul compartimentului achizitii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului Orasului Rupea , pentru participarea Programul privind creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului “ Cresterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Cladirea Cresei 

Orasului Rupea” 

Văzând prevederile: 

- Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

ORDIN nr. 2057 din 16 noiembrie 2020 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, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (2) lit. a), art. 19 alin. (1) lit. a), art. 38, art. 41 - 42 și ale art. 49 - 51 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

 În temeiul prevederilor 87 alin. (5), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. b) 

și art. 129 alin. (4) lit. d), art. 5 lit. cc) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 

197-200 și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE  :  

 
Art.1 Se aprobă participarea  Orasului Rupea  la " Programul privind creşterea 

eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice ", pentru 

Obiectivul de investitii  Cresa Orasului Rupea, evidenţiat în Carte funciară nr.101865 

Rupea, top. 652/2  

Art.2 Se va asigura și susține din bugetul local contribuția financiară proprie aferentă 

cheltuielilor eligibile ale proiectului, in valoare totala de 198.038,31 lei, reprezentând 10 % 

din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților;  
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Art.3 Se aprobă contractarea finanțării și se mandatează primarul localitatii, domnul 

Opris Alexandru   să reprezinte solicitantul  Orasul Rupea în relația cu Autoritatea  - 

Administrația Fondului pentru Mediu; 

Art.4 Se aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

în valoare de 148.712,19 lei; 

Art.5 Orasul Rupea se angajează să întocmească documentația de achiziție publică, 

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

cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice și cerințelor din ghidul 

solicitantului; 

Art.6 (1) Se aprobă documentația tehnico – economică, faza DALI, caracteristicile  

principale și indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții cuprinși în Anexa nr. 

1 la prezenta Hotarare, care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre; 

(2) Valoarea totală a investiției aferenta obiectivului stabilita, inclusiv TVA, este de: 

2.129.095,28 lei și, respectiv, fără TVA:  1.791.456,51 lei, din care: 

 

a. 1.782.344,76 Lei, reprezentand 90 %, se suporta din bugetul Fondului pentru mediu, 

prin programul de finantare al AFM; 

b. 198.038,31 Lei, reprezentand 10 %, contribuția solicitantului din valoarea 

cheltuielilor eligibile si se suporta din bugetul local; 

c. 148.712,19  Lei, reprezentand 100%,  cheltuieli neeligibile si se suporta din bugetul 

local;  

din care construcții-montaj (C+M):1.558.930,93LEI 

 

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința Primarul orașului 

Rupea Comaprtimentul Achizitii, Integrare Europeana, precum și Compartimentul Financiar-

contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei orasului Rupea 

             
PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    

Dumbrava Dan                                                                    Secretar General U.A.T.  

                 jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 

Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  12 3 12 - - 
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