
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

ORASUL POGOANELE 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărâre  

privind aprobarea participării la „Programul privind creşterea eficienţei  
energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul 

“CREȘTEREA EFICENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN 
CLĂDIRILE PUBLICE – LICEUL TEHNOLOGIC, I.A. RĂDULESCU - POGONEANU” 

 

Consiliul local al orașului Pogoanele 
Având în vedere: 

-  Raportul dlui Stancu Sandu, administrator publlic, nr. 12461/19.11.2021; 
- Referatul de aprobare nr. 12462/19.11.2021 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
participarii la „Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă 
a energiei în clădirile publice”; 
- Prevederile Ordinului 2057/2020 a Ministrului Mediului  pentru aprobarea Ghidului de 
finanţare a „Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice”; 
-  avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
-  art. 120 și art. 121,alin (1)și (2) din Constituția României, republicată; 
-  art 7, alin.(2) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare 
referitoare la contracte sau convenții; 
- art.108,lit.”a”art. 298, art. 362, ali(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice;  

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. h, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a 
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 a Guvernului României privind Codul administrativ: 

 

H O T Ă R A Ș T E 

Art.1. Se aprobă implementarea proiexctului “Creșterea Eficenței Energetice și 
Gestionarea Inteligență a Energiei în Clădirile Publice – Liceul Tehnologic, I.A. Rădulescu - 
Pogoneanu”, denumit în continuare Proiect. 

Art.2. Se aprobă cheltuielile aferente Proiectului ce se prevăd în bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Administrația Fondului 
pentru Mediu. 
           Art.3. Proiectul este necesar, oportun și satisface nevoile economice și tehnice ale 
orasului Pogoanele. 



            Art.4. Reprezentantul legal al orașului este, potrivit legii, primarul acestuia, domnul 
Dumitrașcu Florin, în dubla sa calitate de primar și de ordonator principal de credite; 

Art.5.  Se aprobă acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii 
aferente cheltuielilor eligibile ale obiectivului: “Creșterea Eficienței Energetice și Gestionarea 
Inteligentă a Energiei în Clădirile Publice – Liceul Tehnologic, I.A. Rădulescu - Pogoneanu”,  în 
cuantum de 509.357,79 lei; 

 Art.6. 1. Se aprobă acordul privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului: 
“Creșterea Eficienței Energetice și Gestionarea Inteligentă a Energiei în Clădirile Publice – 
Liceul Tehnologic, I.A. Rădulescu - Pogoneanu”, în cuantum de   242.794,39 lei; 

                    2. Se aproba valoarea totala a obiectivului de investitie in cuantum de   
5.336.372,28 lei cu TVA. 

 Art.7. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici 
pentru investiție. 

 Art.8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul orașului 
Pogoanele, domnul Dumitrașcu Florin. 

       Art.9  Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție  
persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/. 
                        
                             Președinte de ședință,                                    Contrasemnează Secretar general, 

                     Consilier, Badea Șerban                                           Valentino Adrian Cotruță 
 

 

 

 

 

 

Nr.  61 / 26.11.2021 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de 
26 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din 
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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