
 

 

 HOTĂRÂREA NR.58 

  din data de 16 februarie 2018 

 
-privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza  DALI și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de “Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale 
din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov“ 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,  

întrunit în şedinţă ordinară, 
 

Analizând raportul de specialitate nr.4789 din 07.02.2018 al Compartimentului Implementare 
Proiecte de Finantare, prin care se propune aprobarea actualizării documentației tehnico – 
economice faza DALI și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Creșterea 
eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Făgăraș, Judeţul Brașov“, 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 4789/1 din 
07.02.2018, 
 Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget finanțe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru 
administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăților cetățeneşti, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru activități 
ştiințifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive şi de agrement, 

Luând în considerare prevederile conform HG. Nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului 
cadru a documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de 
investiții,  

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare, 

Analizând studiul documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 
investiții “Creșterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Făgăraș, 
Judeţul Brașov“, 

 Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) , alin.  (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. d), din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art. 1 - Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice faza  DALI, pentru 

obiectivul de investiții “Creșterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul 



Făgăraș, Judeţul Brașov“,  pentru care se solicită finanțarea prin Programul Operational 
Regional 2014 -2020 în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI 
(Cod nr. POR/173/3/1), Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente 
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale, respectiv 
indicatorii tehnico-economici, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1 se 
suportă din veniturile proprii ale bugetului local urmând ca sumele aferente contribuției proprii 
a Asociației de proprietari să fie recuperate prin Taxa de reabilitare energetică. 

 Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 
Primarul Municipiului Făgăraș, SUCACIU GHEORGHE , prin Administratorul public și a 
Compartimentului de implementare proiecte de finanțare . 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
   FLORIN ALEXANDRU     Secretarul municipiului, 
                    LAURA ELENA GIUNCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru 
Consilieri in functie -19 
Consilieri prezenti-16 
 
 Prezenta hotărâre se comunică: 
-1ex. dosarul de şedință 
-1ex. colecție 
-1ex. Prefectură 
-1ex. Primar 
-1ex. Secretar 
-1 ex.Directia Buget Finante 
-1 ex.Administratorul Public  
-1ex.Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare 
-1 ex.Afișare 
 
 
Cod: F-50 

 
 



 

 

 

 

 

-1 ex. dosar şedinţă 

-1 ex. colecţie 

-1 ex. Prefectură 

-1 ex. Primar 

-1 ex. Secretar 

1 ex. Consiliul Judetean 

-1 ex. Direcţia economică 

-1ex. Birou proiecte, investiţii şi achiziţii 

-1ex. Afisare 

 

 

 

 

 

 


