
 

 
HOTĂRÂREA nr.65 

din data de 26 februarie 2018 
 

- privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din 
Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI 
(Cod nr. POR/173/3/1), Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1, operațiunea A - Clădiri 

rezidenţiale, inclusiv a cheltuielilor legate  de proiect 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 

întrunit în ședință extraordinară, 
 

Analizând referatul de specialitate nr.7093 din data de 22.02.2018 al Compartimentului 
proiecte de finanțare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș prin 
care se propune aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale 
din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI 
(Cod nr. POR/173/3/1), Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1, operațiunea A - Clădiri 
rezidenţiale, inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate  de proiect, 

Văzând expunerea de motive a primarului Municipiului Făgăraș nr.7093/1 din data de 

22.02.2018, caracterul urgent al acestei hotărâri de consiliu local fiind depunerea proiectului 

pana la data de 28.02.2018, 

Având în vedere  prevederile H.C.L 56/2018  și prevederile H.C.L. 57/2018 și faptul că 
Asociația de proprietari din Bl. 10, Bulevardul Unirii nu a agreat valorile indicatorilor 
tehnico economici prezentați – fapt ce conduce la retragerea Compunentei - blocul 10 
din Bulevardul Unirii din lista  componentelor incluse în proiectul proiectului “Creșterea 
eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“, 

Având în vedere prevederile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, OUG nr. 
18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, HG. 
Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

În temeiul dispozițiilor art.3, art.4, art. 10, art. 36, alin  alin. (2) lit. „b și d”, alin (4) lit. „e”, alin 
(6) pct 11,  art. 45, alin. (2) lit. „d”,  și „e”,  și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, modificată și completată, 

 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 
 ART. 1. Se aprobă proiectul “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din 
Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 



Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI 
(Cod nr. POR/173/3/1), Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1, operațiunea A - Clădiri 
rezidenţiale.  
 
 ART.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ , în cuantum de 6.015.212,12 lei 
(inclusiv TVA),din care 5.708.466,64 lei cheltuieli eligibile respectiv 306.745,48 lei cheltuieli 
neeligibile. 
 
 ART.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect 2.590.132,13 lei (inclusiv TVA) , din care 
contribuția UAT Făgăraș la cheltuielile eligibile și neeligibile, în cuantum de 1.417.038,09 lei 
(inclusiv TVA). Suma pentru cofinanțarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ reprezentând contribuția proprie a 
Asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile și neeligibile în cuantum de 1.173.094,04 lei 
(inclusiv TVA), va fi avansata de catre Municipiul Făgăraș care ulterior va recupera sumele -  prin 
Taxa de reabilitare energetică in conformitate cu prevederile H.C.L. 57/2018. 
 
 ART.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului  “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, 
Județul Brașov“, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 
local. 
 
 ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 

 ART.6. După semnarea cererii de finanțare, sumele necesare implementării măsurilor 
finanțate vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției. 
 
 ART.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 
Primarul Municipiului Făgăraș, prin Administratorul Public al Municipiului Făgăraș și 
Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare. 
 
 
 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ, 
      FLORIN ALEXANDRU      Secretarul municipiului, 
                      LAURA ELENA GIUNCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hotãrârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru 
Consilieri in functie -19 
Consilieri prezenti-13 
 
 Prezenta hotãrâre se comunicã: 
-1ex. dosarul de ședințã 
-1ex. Colecție 
-1ex. Prefecturã 
-1ex. Primar 
-1ex. Secretar 
-1 ex.Directia Buget Finante 
-1 ex.Administratorul Public  
-1 ex.Compartiment Implementare Proiecte de Finanțare 
- 1 ex.Afișare 
 
Cod: F-50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


