
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 130/2021 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, a indicatorilor tehnico-

economici, precum și  aprobarea proiectului  „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A 
ȘCOLII GIMNAZIALE „MOLNÁR JÓZSIÁS”, MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC” și a 

cheltuielilor legate de acesta   
 
 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna. 
            Analizând  Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al domnului primar privind  aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice -faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici, precum și  aprobare a 
proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE „MOLNÁR 
JÓZSIÁS”, MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC” și a cheltuielilor legate de acesta ,  

Luând act de Ghidul de finanţare din anul 2020 a Programului privind creşterea eficienţei 
energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de 
învăţământ,  

Având în vedere  prevederile art.6 alin. (3) a HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice;  
           Luând în considerare prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  
           Observând  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 314 din 
27.08.2021 privind modificarea perioadei de înscriere a datelor tehnice în aplicația informatică în 
cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice cu destinație de unități de învățământ,  

Luând în considerare Documentația tehnico-economică faza DALI și indicatorii tehnico-
economici ai proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE 
„MOLNÁR JÓZSIÁS”, MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC”, elaborată de S.C PLANSHOW S.R.L., 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b coroborat cu  art.129 alin. (4) lit.d, art.139 alin.(3) 
lit.d, art 196, alin.(1) lit.a. din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 
          Art 1. - Se aprobă proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII 
GIMNAZIALE „MOLNÁR JÓZSIÁS”, MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC” în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ. 
          Art.2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 
A ȘCOLII GIMNAZIALE „MOLNÁR JÓZSIÁS”, MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC” în 
cuantum de 5.102.312,83 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 4.161.098,09 lei şi 
valoare totală neeligibilă de 941.214,74 lei. 



 

 

         Art. 3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de  941.214,74 lei, în vederea  
achitării tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 10% din valoarea eligibilă 
a proiectului, în cuantum de 416.109,81 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE „MOLNÁR JÓZSIÁS”, 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC”. 
       Art.4. - Se aprobă documentația tehnico-economică, faza DALI pentru proiectul „CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE „MOLNÁR JÓZSIÁS”, 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind 
creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de 
unități de învățământ, conform anexei la prezenta hotărâre 
      Art.5. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE „MOLNÁR JÓZSIÁS”, MUNICIPIUL TÂRGU 
SECUIESC”, conform anexei  la prezenta hotărâre. 
     Art.6 -  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târgu 
Secuiesc. 
 
 

 Târgu Secuiesc, la 5 octombrie 2021 
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