
              

 

 

H O T Ă R Â R E  

Privind  aprobarea proiectului ,, Creșterea eficienței energetice în cadrul Liceului Teoretic 
"Șerban Vodă", oraș Slănic, județ Prahova" Axa prioritară 3, Prioritatea de Investitii 3.1, 

Operațiunea B, Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM  și a cheltuielilor 
legate de proiect 

               Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin 
(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare ; 

     Având în vedere Referatul de aprobare  prezentat de domnul Daneluș Costea, 
Primar al oraşului Slănic, nr. 13032/229 din 08.12.2021,  Raportul de specialitate al 
Serviciului financiar –contabil nr. 13075/230 din 08.12.2021  , cu privire la necesitatea şi 
oportunitatea aprobării proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței 
energetice în cadrul Liceului Teoretic "Șerban Vodă", oraș Slănic, județ Prahova", precum și 
avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ; 
               Având în vedere:  

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 42, alin.1 din Legea nr. 500/2002, privind finanţele, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 129 alin. (4) lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- Ghidul solicitantului, Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: 
Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1: 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, apelul de proiecte nr. 
POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, 

             În temeiul prevederilor  art.139 alin. (1), art.196 alin.(1), lit.a) și art.197-200 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1. - Se aprobă proiectul ,, Creșterea eficienței energetice în cadrul Liceului 
Teoretic "Șerban Vodă", oraș Slănic, județ Prahova" în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, 
Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM. 
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Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului ,, Creșterea eficienței energetice în 
cadrul Liceului Teoretic "Șerban Vodă", oraș Slănic, județ Prahova", în cuantum de 
5.117.392,49 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Oraș Slănic, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 407.047,35 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului     
,,Creșterea eficienței energetice în cadrul Liceului Teoretic "Șerban Vodă", oraș Slănic, județ 
Prahova". 

Art. 4. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului ,, Creșterea eficienței energetice în cadrul Liceului Teoretic "Șerban Vodă", oraș 
Slănic, județ Prahova", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 
bugetul propriu. 

Art. 5. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. - Se împuternicește domnul Daneluș Costea să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele UAT Oraș Slănic. 

Art. 7. - Prezenta hotărâre va fi comunicată celor în drept, adusă la cunoştinţă publică, 
prin afișare pe site-ul instituției , prin grija secretarului orașului Slănic şi dusă la îndeplinire 
prin grija Primarului oraşului Slănic şi a Aparatului de specialitate al Primarului oraşului 
Slănic. 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

DĂNUȚ CRISTIAN BĂDULESCU                                                                                                     
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI, 
ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,  16 decembrie 2021 
Nr.  68       

                      
 

Vot deschis .  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”0„împotrivă” şi 0„abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15  cvorum necesar:8 

 


