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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea participarii Comunei Budila la Programul privind creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice  
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință extraordinara, în data de 29.10.2021, 
 
Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 14130/25.10.2021 si rapoartele de 

specialitate ale secretarului general, nr. 14141/25.10.2021 si nr. 14265/28.10.2021 prin care s-a propus 
aprobarea participarii Comunei Budila la Programul privind creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 

 
 
Având in vedere: 

-art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  
-art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 3 si art. 4 din Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
-art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 81, 
art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), 
art. 196 alin. (1) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit.a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 
- Ordinul nr. 2.057 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 
- Ordinul nr. 1.548 din 7 septembrie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului mediului, 
apelor şi pădurilor nr. 2.057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind 
creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice  
- Ghidul de finanţare din 7 septembrie 2021 a Programului privind creşterea eficienţei energetice 
şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 
- 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 şi 
completările ulterioare;  
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii DALI, raportul de audit energetic si expertiza 
tehnica, intocmite de S.C.  SAT CCH DEVELOPMENT SRL, pentru Proiectul “Cresterea eficientei 
energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice, cu destinatii institutii de invatamant, 
pentru Scoala Gimnaziala Budila” 
-avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 
                  



   În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se aproba participarea Comunei Budila la Programul privind creşterea eficienţei 

energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de 
învăţământ, cu proiectul “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in 
cladirile publice, cu destinatii institutii de invatamant, pentru Scoala Gimnaziala Budila”. 
 

Art. 2. Valoarea totala a proiectului este de lei 1,928,831.37 lei fara TVA, respectiv 
2,292,127.21 lei cu TVA, din care C+M 1,204,415.17 lei fara TVA, respectiv 1,433,254.05 lei cu 
TVA, conform Documentatiei economice si a Indicatorilor tehnico-economici, prevazute la Anexa 
nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.  

 
Art. 3. Valoarea eligibila, solicitata de la AFM este de 2,001,522.50 lei cu TVA si contributia 

financiara aferenta cheltuielilor eligible ale obiectivului din bugetul local al comunei Budila este 
de 222,391.39 lei cu TVA. 
 

Art. 4. Se aproba sustinerea de catre Comuna Budila a cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, definite conform Ghidului de finantare – cheltuieli efectuate de către beneficiar cu 
achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului și care nu sunt 
suportate din bugetul Programului, in cuantum de 68,213.32 lei cu TVA, cheltuielile aferente 
auditului financiar si orice alte cheltuieli conexe. 

 
Art. 5. Se aproba Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii DALI, documentatia 

tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici ai Proiectului “Cresterea eficientei energetice 
si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice, cu destinatii institutii de invatamant, 
pentru Scoala Gimnaziala Budila”, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

 
Art. 6. Se aproba Auditul energetic, insotit de Raportul de Audit Energetic, elaborat de 

auditor energetic atestat MDRAP pentru cladiri gradul I constructii si instalatii, Hritcu Florin, 
conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Art. 7. Se aproba expertiza tehnica, elaborata de expert tehnic atestat Dumitrescu Dan 

Victor, conform Anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
Art. 8. Se vor asigura toate resursele financiare si umane necesare implementării 

proiectului. 
 
Art. 9. Se aproba contractarea finantarii, in cazul aprobarii proiectului si se desemneaza 

primarul Comunei Budila, domnul Irimia Marsavela, sa semneze toate actele necesare si sa  
reprezinte Comuna Budila in relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 10. Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunoștința publică pe site-ul  

www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Administratiei Fondului pentru 
Mediu, Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de 
catre Secretarul general al comunei Budila. 
 

Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 13 consilieri locali din numarul 
total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 13 voturi pentru. 
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA,    CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,  
  ION NOAPTES                               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
                                                                                                             BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


