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HOTĂRÂREA NR. 80 / 2020 

privind aprobarea modificărilor tehnico-economice aferente proiectului  

” LUCRĂRI DE REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A PRIMĂRIEI DIN LOCALITATEA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL 

HARGHITA” 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 25 

noiembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr 197/2020, emisă de primarul comunei 

Sândominic, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 5.673/2020, 

raportul de specialitate prezentată de inspectorul de achiziții publice d-na Zöldi Tünde 

din cadrul Compartimentului dezvoltare rurală și achiziții publice nr. 5.674/2020; 

Văzând avizul Comisiei de activități economico-financiară și Comisiei de urbanism, 

realizarea lucrărilor publice și agricultură; 

Ținând cont de : 

- Hotărârea nr.38/2017 de aprobare a documentației tehnico-economice (faza 

DALI), a indicatorilor tehnico-economici, precum și de aprobare a proiectului 

"Lucrări de reabilitare în vederea creșterii performanței energetice a primăriei din 

localitatea Sândominic" Axa prioritară 3 și a cheltuielilor legate de acestea; 

- Hotărârea nr.43/2018 privind aprobare a documentației tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico –economice, precum și de aprobare a proiectului „Lucrări de 

reabilitare în vederea creșterii performanței energetice a primăriei din localitatea 

Sândominic”; 

- Hotărârea nr. 42 / 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43/2018 

cu privire la aprobarea a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 

„LUCRĂRI DE REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI 

ENERGETICE A PRIMĂRIEI DIN LOCALITATEA SÂNDOMINIC”; 

- HOTĂRÂREA NR. 62 / 2020 privind aprobarea modificărilor tehnico-economice 

aferente proiectului ” LUCRĂRI DE REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII 

PERFORMANȚEI ENERGETICE A PRIMĂRIEI DIN LOCALITATEA 

SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA” 
 

Respectând prevederile PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; 
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Luând act de Ghidul General POR 2014-2020 și de Ghidul Specific pentru obținerea 

finanțării din Fondul European de Dezvoltare Regională, PI 3.1, Operațiunea B – 

„Clădiri publice”, cu scopul accesării fondurilor nerambursabile; 
 

Luând în considerare Dispoziția de șantier nr. 3/19.11.2020 emisă de dirigintele de 

șantier d-l Fecske Gyula, Nota de constatare nr. 3 din 19.11.2020, prin care se propun 

modificări ale listelor de cantități evidențiate în Centralizatorul cheltuielilor de categorii 

de lucrări, obiect și Memoriul justificativ; 
 

În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte 

sau convenții; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Regulamentul (UE) nr. 1305  din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală; 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente 

politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime 

integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la 

bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării; 

- H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

Luând act de contractul de finanțare încheiată între  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE și COMUNA SÂNDOMINIC, având 

nr. 3809 din 21.02.2019, titlul proiectului: ” LUCRĂRI DE REABILITARE ÎN 

VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A PRIMĂRIEI DIN 

LOCALITATEA SÂNDOMINIC”; 
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În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. – Se aprobă modificările tehnico-economice necesare realizării investiției prin 

proiectul ”LUCRĂRI DE REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII 

PERFORMANȚEI ENERGETICE A PRIMĂRIEI DIN LOCALITATEA 

SÂNDOMINIC”, conform anexelor – Notă de constatare, Dispoziție de șantier și 

Centralizator pe categorii de lucrări, obiect, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2. – Se aprobă plata cheltuielilor neeligibile generate de suplimentarea lucrărilor în 

valoare totală de 64.869,70 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 12.325,24 lei din 

bugetul local al comunei Sândominic pentru anul 2020-2021. 

 

Art. 3. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

COMUNEI SÂNDOMINIC. 

 

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Sândominic, în termenul prevăzut de lege, primarului COMUNEI SÂNDOMINIC, 

Compartimentului dezvoltare rurală și achiziții publice, Ministerului Dezvoltării 

Regionale Și Administrației Publice și prefectului județului HARGHITA și se aduce la 

cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei și pe site-ul comunei 

www.domokos.ro în Monitorul Oficial Local. 

 

 

Sândominic, la 25 noiembrie 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

             Máthé Zsolt                                   Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 


