
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice – Liceul Henri 
Coanda – Corp C2 (Corp Tehnic)”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 

2014-2020, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI 
POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B - Clădiri publice 

      
        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
         Având în vedere: 
         - expunerea de motive a Primarului Municipiului Buzău, înregistrată sub numărul 
484/CLM/26.09.2017 prin care se propune aprobarea Proiectului, a cheltuielilor legate 
de proiect pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei 
energetice clădiri publice – Liceul Henri Coanda – Corp C2 (Corp Tehnic)”, în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de Proiecte 
POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 
Operaţiunea B - Clădiri publice; 
         - raportul Serviciului Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 24.892/25.09.2017; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
         - prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
         - cerinţele Ghidului solicitantului; 
         - Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă 2015-2020 al municipiului Buzău şi 
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Buzău 2016-2023; 
        - Avizul favorabil al Ministrului Educaţiei Naţionale privind oportunitatea investiţiei 
nr. 190/13.09.2017 
          În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), d) şi e) şi alin. (4), lit. f), alin. (6) lit. a), pct. 1 şi 9, 
art. (7), lit. a), art. 45, alin. (1) şi alin. (2), lit. f), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. - Se aprobă Proiectul „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei 
energetice clădiri publice Liceul Henri Coanda – Corp C2 (Corp Tehnic)” în vederea 
finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 
3, propritatea de investiţii 3.1, operaţiunea B, nr. apelului de proiecte 
POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/b/1/BI. 

Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea în vederea creşterii 
eficienţei energetice clădiri publice Liceul Henri Coanda – Corp C2 (Corp Tehnic)” în 
cuantum de 2.626.792,08 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. - Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Municipiul Buzău, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia 



de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 45.512,27 inclusiv TVA, 
reprezentând cofinanţarea proiectului „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei 
energetice clădiri publice Liceul Henri Coanda – Corp C2 (Corp Tehnic)” 

Art. 4. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri 
publice- Liceul Henri Coanda – Corp C2 (Corp Tehnic)”, pentru implementarea 
proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Buzău. 

Art. 5.- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art. 6. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Buzău - Constantin Toma să 
semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul 
Buzau. 

Art. 7. – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare şi 
Implementare Proiecte, Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice şi al Serviciului Buget 
Finanţe, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Fănică Bârlă 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                                            Roxelana Radu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 29 septembrie 2017   
Nr. 291 
     
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 29 septembrie 2017 cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. 
a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu 
un număr de 21 voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 
consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 


