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JT]DETUL SUCEAVA

COMI]NA COR}{U LI]NCtr
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H OTARARE

PRIVIND APROBAREA PROMCTT]LUI (CERERII DE FINAMARE,) (CRE$TEREA
EFICIENTEI ENERGETICE A $COLTI GIMNAZIALE BAI$E$TI DIN COMUNA CORNU
LUNCtr, JUDETUL SUCEAVAT, COD SMIS 139ssr $I A CHELTUIELILOR LEGATE DE

PROIECT

Consiliul Local al Comunei Cornu Luncii, intrunit in gedinla de indatd din data de

6.08.2021, legal constituitE;
Examindnd proiectul de hotiidre privind aprobarea proiectului (cererii de finalare)

(CRE$TEREA EFICIEI{TEI EIIERGETICE A $COLII GIMNAZIALE BAI$E$TI DIN
COMUNA CORNU LIINCII, JUDETUL SUCEAYA>, COD SMIS 139551 si a cheltuielilor
legate de proiect, proiect din iniJiativa primarului;

LuAnd in disculie Referatul de aprobare a Primarului Comunei Comu Luncii, iffegistrat
sub nr. 6285 din 5.08.2021 $i Raportul de specialitate intocmit de compartimentul urbanism,
inregistrat sub nr.6286 din 5.08.2021;

Avizul Comisiei pentru programe de dezvoftare economico-sociali, buget-finanle,
adminstrarea domeniului public $i priyat al comunei agricultur6, gospodtrrire comunaltr, protec{ia
mediului qi truism din cadrul consiliului local inregistrat cu nr.6321l06.08.2021 de specialitate a
consiliului local - Comisia pentru activitili economico- financiare, buget gi finanle;

Avdnd in vedere:

- Programul Operalional Regional 2014-2020;
- Prevederile privind condiliile generale pentru accesarea fondurilor cuprinse in Ghidul

general;

- Ordinul Ordinul Ministrului lucr6rilor publice, dezvoltirii gi administratiei nr.
1269109.03.2020 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condilii specifice de accesare a fondurilor
in cadrul apelului de proiecte cu titl\t1PON20201313.1,ts/2AJE,SE,SM Axa prioriEra 3 - Sprijinirea
tranziliei catre o economie cu emisii scazute de carboD, Prioritata de investilii 3.1 - Sprijinirea
eficien{ei energetice, a gestiontrrii inteligente a energiei qi a utilizirii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in clidirile publicg $i in s€ctorul locuinlelor, Operaliunea B - Cl5diri
Publice;

- Legea nr.273/2006 privind Finanlele Publice Locale, cu modi{icirile $i completirile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 129 alin.(l) qi alin.(2) lit.b , art.l39 alin.(3), art. 196 alin.(l), lit. a)

si art. 197 din O.U.G. rr- 5712019 pivind Codul Administrativ, cu modifictrrile qi completirile
ulterioare,

HOTARi$TE:

Art.l. Se aprobd proiectul (cererea de finan{are) <CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A $COLX GIMNAZIALE B.IT$NSTT ONV COMT]NA CORNU Lt]NCtr,
JLIDETUL SUCEAVA), COD SndIS 139551.

Art 2. Se aprobl valoarea totalz a proiecolui (cererii de finanlare) (CRE$TER-EA

EFICIE\TEI ENERGETICE A $COLN GIMNAZIALE BAI$E$TI DIN COMI]NA CORI\U



LUNCtr, JIIDETIIL SUCEAVb) COD SMIS 13955r, in cuantum de 2.939.3,14,49 lei (inclusiv
WA), din care valoare totale efigibilI 2.811.889,49 lei qi valoare totali neeligibill de 127.455,fi) Iei.

Art.3. Se aprobtr contribu$a proprie in proiect a Unit5lii Administrativ-Teritoriale Comrma

Comu Luncii, reprezentind achitarea tutuor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cit gi contribulia
de 27o din valoarea eligibild a proiectului, in cuantum de 56.237,79 lei, reprezent6nd cofinanJarea

pToiecfuIui (CRE$TEREA ETICIEI{,TEI ENERGETICE A $COLtr GIMNAZIALE BAI$E$TI
DIN COMUNA CORNU LUNCtr, JUDETUL SUCEAVA), COD SLIS 139551.

Art.4. Se vor asigura toate cheltuielile necesare implementiirii proiectului in conditiile
ramburslriT decontirii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structuale.

Art.S. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotir6ri se imputernice$te domnul Primar al
comunei Comu Luncii prin compartimentele de specialitate, din cadrul Primlriei Comuna Cornu
Luncii.

Art.5. Secretarul Unitilii Administrativ-Teritoriale Comuna Comu Luncii va asigura
commicarea prezentei Ho6rari autoritirilor 9i persoanelor interesate p€ntru ducerea la indeplinire a
prevederilor sale.
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Hofirarea a fost adoptati cu 11 vonri ale consilierilor locali din totalul de 11 consilieri locali
prezen{i.
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