ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R EA nr. 48
din 17 septembrie 2021
privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă
a energiei în clădirile publice
Consiliul local al comunei Vărgata, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru,
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b)
art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)
art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții ;
d)
art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e)
art. 129 alin. (2) dinOUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
f)
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
g)
Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în
clădirile publice;
h)
luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea
Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii,
i)
analizând documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai proiectului
„Modernizarea dispensarului medical uman în Comuna Vărgata”,
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Vărgata, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr. 5058/14.09.2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. 5057/14.09.2021, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea
participării la Program;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Vărgata,
hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Vărgata la Programul privind creșterea eficienței
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu proiectul „Modernizarea
dispensarului medical uman în Comuna Vărgata”, finanțat din Fondul pentru mediu.
Art.2. Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor
eligibile ale proiectului „Modernizarea dispensarului medical uman în Comuna Vărgata” în cuantum de
în cuantum de 94.209,36 lei, reprezentând 10 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Art.3. Se aprobă contractarea finanțării, în cazul aprobării proiectului, și desemnarea domnului
Balogh Istvan, în calitate de primar, reprezentantul legal al comunei, potrivit legii, să reprezinte
Comuna Vărgataîn relația cu Autoritatea (AFM).
Art.4. Se aprobă susţinerea tuturor cheltuielilor neeligibile ale obiectivului.
Art.5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Vărgata.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Vărgata, în
termenul prevăzut de lege, primarului ComuneiVărgata și prefectului județului Mureş și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, pre cum și pe pagina de internet a comunei.
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