
 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA SĂSCIORI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E A nr.79/2021 
pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru proiectul cu titlul: 
,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE 
SĂSCIORI, OBIECTIV - ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA, COMUNA 

SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA” 
 

Consiliul local al comunei Săsciori, județul Alba întrunit în şedinţă –ordinară - în ziua de 20 octombrie 
2021, ora 8,30 ; 

Luând în dezbatere:  
- Proiectul  de  hotărâre  nr.238/14.10.2021  întocmit  de  către  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre, 

primarul comunei Săsciori, dl.Morar Nicolae Florin; 
- Referatul de aprobare nr.239/14.10.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului de 

hotărâre, Primarul comunei Săsciori, dl. Morar Nicolae Florin; 
- Raportul de specialitate nr. 240/14.10.2021 întocmit de către d-na ing.Drăghici Daniela, 

având funcția de consilier achiziții publice în cadrul Primăriei comunei  Săsciori ; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 - pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ; 
 

Având în vedere prevederile : 
 Ghidul de finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. 

 Scopul Programului: creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și îmbunătățirea 
calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului 
anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie. 

 Ordinul nr. 1.548/7.IX.2021 privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și 
pădurilor nr. 2.057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind 
creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 
destinație de unități de învățământ prin care, conform Art. I: „Se aprobă Ghidul de finanțare 
din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă 
a energiei în clădirile publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul 
ordin”. 
- art.44(1)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu  modificările  şi 

completările ulterioare; 
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico- 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investii finantate din fonduri publice; 
- art.129 alin (4) lit.”d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
În  temeiul  art.129  alin  16  lit.”d”  din  Ordonanta  de  Urgenta  nr.57/2019  privind  Codul 

Administrativ; 
 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art  1.  Se  aprobă  proiectul  cu  titlul  ,,CREȘTEREA  EFICIENȚEI  ENERGETICE  ÎN 

CADRUL  ȘCOLII  GIMNAZIALE  SĂSCIORI,  OBIECTIV   -  ȘCOALA  PRIMARĂ  DUVLEA- 
ZDRENGHEA, COMUNA SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA” pentru participarea la Programul privind 



 

creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. 
Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în valoare de 1.670.319,93 lei cu TVA. 
3. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor eligibile 

ale obiectivului ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA din cadrul proiectului 
,,CREȘTEREA  EFICIENȚEI  ENERGETICE  ÎN  CADRUL  ȘCOLII  GIMNAZIALE  SĂSCIORI, 

 
 
OBIECTIV  -  ȘCOALA  PRIMARĂ  DUVLEA-ZDRENGHEA,  COMUNA  SĂSCIORI,  JUDEȚUL 
ALBA” în valoare de 153.129,55 lei cu TVA. 

Art 4. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului ȘCOALA PRIMARĂ 
DUVLEA-ZDRENGHEA din cadrul proiectului ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN 
CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV - ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA- 
ZDRENGHEA, COMUNA SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA” în valoare de 139.024,43 lei cu TVA. 

Art 5. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici aferenți 
obiectivului ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA din cadrul proiectului ,,CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV - 
ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA, COMUNA SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA”. 

Art 6. Prezenta se comunică: 
- Instituției prefectului-județului Alba; 
- Primarului comunei Săsciori; 
- Compartimentului urbanism; 
- Compartimentul de contabilitate, impozite și taxe din Primăria Săsciori. 
Art 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Săsciori, prin aparatul 
de specialitate și va fi adusă la cunoștința publică prin afișare și publicare pe site-ul comunei 
Săsciori www.comunasasciori.ro. 

 
 
 

Săsciori la 20 octombrie 2021 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, p. Secretarul general al comunei, 

GAVRILĂ  ILIE Maria-Monica Ilea 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 11 voturi favorabile, valabil exprimate, 
care reprezintă 73,33% din numarul consilierilor în funcție și 100% din numărul consilierilor 
prezenți. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


