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REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea participarii la Programul privind creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice  

 
 
Având în vedere prevederile art. 136 alin. (1), alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, 
-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. 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) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 
- 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” 

 
Este necesară adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea participarii la 

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

PRIMAR, 
MARSAVELA IRIMIA 

 
 
 
 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1 si nr. 3 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



 

Raport de specialitate 
 
 
 

        Având în vedere: 
- art. 136 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările 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. 139 alin. (1) 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 
- Ghidul de finanțare din 16 noiembrie 2020 a Programului privind creşterea eficienţei 
energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice  
- 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” 
- faptul ca educatia reprezinta prioritatea comunitatii si a autoritatii publice locale, iar Scoala 
Gimnaziala Budila – Corp A necesita cresterea eficientei energetice, 
- faptul ca reducerea consumului de energie este cel mai bun răspuns pe termen lung și în sensul 
dezvoltării durabile, astfel economisindu-se sume mari in viitor, este necesara dezbaterea 
acestui Proiect de hotarare, respectiv aprobarea participarii la Program, aprobarea 
documentatiei DALI si a Raportului de audit energetic si a Expertizei tehnice, aprobarea 
sustinerii cheltuielilor eligibile si neeligibile si desemnarea reprezentantului imputernicit sa 
semneze contractul. 

INTOCMIT, 
        SECRETAR GENERAL, 

        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 


