
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA

HorAnAne
privind aprobarea participirii Comunei Marginea la Programul privind cregterea eficienlei energetice gi
gestionarea inteligentd a energiei in clddirile publice cu destinalie de unitdli de invdldmdnf, finantat de
Ministerul Mediului, Apelor 9i Pddurilor 9i aprobarea parametrilor tehnico-economici pentru

investilia "Reabilitare termicd $coala Gimnaziald nr.2 Marginea, Corp A din comuna Marginea, iudelul
Suceavatt

Consiliul local al comunei Marginea, judetul Suceava.
AvAnd in vedere:
-referatul de aprobare al domnului Gheorghe LAZAR -primarul comunei, inregistrat cu nr.8422 din

18.06.2021;
-raportul Biroului financiar-contabil gi achizi[ii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei, inregistrat cu nr.8423 din 18.06.2021;
-avizul Comisiei pentru activitdti economico-financiare, agriculturS, protectia mediului gi turism

inregistrat cu nr.8772 din 28.06.2021;
-HGR nr.9O712016 privind etapele de elaborare 9i confinutul - cadru al documenta{iilor tehnico -

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finantate din fonduri publice, cu modificirile 9i
completirile ulterioare;

-Ordinul 205712020 pentru aprobarea Ghidului de finanlare a Programului privind cregterea eficienlei
energetice gi gestionarea inteligentd a energiei in clSdirile publice cu destinalie de unitdli de invdtdmAnt, emis
de Ministerul Mediului, Apelor 9i Pidurilor;

-prevederile art.44 9i art.45 alin. (1) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1)9i art.196 alin.(1) lit.a)
din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gicompletirile ulterioare

HOTANASTE:

Art. 1 - Se aprobd participarea Comunei Marginea la Programul privind cregterea eficienlei energetice gi

gestionarea inteligenti a energiei in clddirile publice cu destinatie de unitdli de invi[imdnt - denumit in
continuare PROGRAM, finantat de Ministerul Mediului, Apelor 9i Pidurilor , pentru oblinerea finan[drii
obiectivului de investilii "Reabilitare termicd $coala Gimnaziald nr.2 Marginea, Corp A din comuna
M argi n ea, j udelu I S uceava".

Art.2 - Se aprobd documenta{ia tehnico-economici etapa DALI - proiect nr.22Y119.04.2021 intocmitd
de SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL Si indicatorii tehnico-economici ai investi[iei menlionati la art.1,

conform Anexei 1 care face parte integrantd din prezenta hotirAre.
Art.3 - Se aprobi valoarea totali a investiliei in cuantum de 3.264.638,11 lei fara TVA, respectiv

3.880.362,42 lei cu TVA, din care C+M este 2.594.367,27 lei cu TVA, conform devizului general - Anexa 2

care face parte integrantd din prezenta hotir6re.
Art.4- Seaprobdalocareadelabugetul local al comunei Margineaasumeide1.129.561,24leipentru

implementarea obiectivului de investi\ii "Reabilitare termicd $coala Gimnaziald nr.2 Marginea, Corp A din
comuna Marginea, judelul Strceava", conform Anexei 3 care face parte integranti din prezenta hotir6re,
duod cum urmeazd:

c) contribufia proprie la valoarea eligibili a proiectului de20'/', in cuantum de 687.700,31 lei;
d) cheltuieli neeligibile aferente proiectuluiin valoare de 441.860,93 lei.
Art. 5 - Se imputernicegte domnul Gheorghe LAZAR - primar al Comunei Marginea, si reprezinte UAT

Comuna Marginea in relalia cu Autoritatea - Administratia Fondului pentru Mediu, si semneze toate actele
necesare gi contractul de finanlare in numele UAT Comuna Marginea, Jude{ul Suceava.

Art. 6 - Primarul comunei Marginea, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotdrAri.

Contrasemneazd:
Secretar general comuni,

Marginea
29 iunie 2021
Nr.35




































































