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 H O T Ă     R Â R EA
Nr. 84 din 12 APRILIE 2022

Privind aprobarea depunerii proiectului “Creșterea eficienței energetice și gestionarea
inteligentă a energiei în Primăria Municipiului Salonta, Județul Bihor”

Consiliul Local al Municipiului Salonta întrunit de îndată, în şedinţă extraordinară, 
 Examinând proiectul de hotărâre privind  aprobarea depunerii  proiectului  ”Creșterea eficienței

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Primăria Municipiului Salonta, județul Bihor”;
 Referatul de aprobare nr. 2531/12.04.2022 al Primarului Municipiului Salonta, d-l Török László

în calitate de inițiator;
 Analizând Raportul de specialitate nr. 2532/12.04.2022 al Serviciului Dezvoltare Urbană prin

care propune Consiliului Local aprobarea  depunerii proiectului ”Creșterea eficienței energetice
și gestionarea inteligentă a energiei în Primăria Municipiului Salonta, județul Bihor”;

Având în vedere:
 Prevederile Ordinului 441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile

aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în
cadrul  apelului  de  proiecte  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,  PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1,  Componenta
C5 – Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri
publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;

 HG 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.  41-46  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 Strategia de Dezvoltare a Municipiului Salonta pe perioada 2021-2027;
 Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030 aprobat prin

Hotărârea 1076/2021;
 Strategia naţională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de

clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-
un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050 aprobat
prin Hotărârea 1034/2020;

 Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    
Văzând  avizul  favorabil  al Comisiei  pentru  agricultură  și  activități  economico-financiare,

respectiv al Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism.
În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit.

a),  d)  și  f),  art.  139  alin.  (1),  art.  139,  alin.  (3),  lit.  d)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

              Art. 1. Aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice și gestionarea inteligentă
a energiei în Primăria Municipiului Salonta, județul Bihor”.

Art.   2.  Aprobarea valorii maxime eligibile a proiectului de 8.467.044,00 lei fară TVA, la care se
adauga  TVA  (19%)  in  valoarea  de  1.608.738,36  lei,  valoarea  totală  cu  TVA  inclusă  fiind  de
10.075.782,36 lei.
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Art.    3. (1) Aprobarea  finanţării  din  Bugetul  Local  al  Municipiul  Salonta  a  cheltuielilor
neeligibile, care pot rezulta urmare a elaborarii  documentațiilor tehnico-economice și a contractul de
lucrări și asigură implementarea proiectului.

 (2)  Aprobarea  finanţării  din  Bugetul  Local  al  Municipiul  Salonta  a  cheltuielilor
neeligibile aferente lucrărilor neeligibile propuse, respectiv înlocuirea centralei termice și/sau înlocuire
arzător.

Art.    4. Aprobarea descrierii sumare a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „Creşterea
eficienţei  energetice  și  gestionarea  inteligentă  a  energiei  în  Primăria  Municipiului  Salonta,  județul
Bihor” conform Anexei 1.” 

Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se încredinţează Primarul Municipiului
Salonta.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, cu:
      - Instituţia Prefectului – Judeţul  Bihor;
      - Primarul Municipiului Salonta;
      - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;

                  - Serviciul Dezvoltare Urbană;
                  - Serviciul Economic.
                  - Se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a instituției www.salonta.net
– Monitorul Oficial Local.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează,
                   Pirtea Mihai - George                                         p. SECRETAR GENERAL
                                                                                    șef Serviciul Administrație Publică Locală,
                                                                                                       Alb Ioana - Simona  

                                                                                           
                                                                                    

   

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate absolută astfel:
Din 17 consilieri în funcţie,            consilieri prezenţi,          pentru, ---- împotrivă,    ---     abținere
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