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ROMÂNIA                                                                                                     
JUDEȚUL MUREȘ 
COMUNA OGRA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr.28 

Din  28 iunie 2018 

 

 Privind aprobarea proiectului ”Lucrări de intervenție la Școala Generală din 
comuna Ogra, cu scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de 

reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de 
încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul local al comunei Ogra, județul Mureș,întrunit în ședința ordinară din 
data de 28 iunie 2018 

 Având în vedere: 
-Raportul de specialitate  al Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane, 

înregistrat cu nr.3784 /20.06.2018, la proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
proiectului ”Lucrări de intervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu scopul 
creșterii eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de 
reabilitare termică a sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei” și a cheltuielilor legate de proiect, 

-prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B-clădiri publice, 

-Rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului local, 

Ținând cont de prevederile: 
- art.44 alin.(1) al Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” și ”d” coroborat cu alin.(4) 
lit.”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art.45 alin.(2)  și al art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001, 
privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă proiectul ”Lucrări de intervenție la Școala Generală din 

comuna Ogra, cu scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de 
reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de 
încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei”, în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1., operațiunea B, nr.apelului de proiect 
POR 2016/3/3.1/B/1/7/REGIUNI. 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Lucrări de intervenție la 
Școala Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii eficienței energetice, 
prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a 
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sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere a 
energiei”, în cunatum de 3.829.220 lei (inclusiv T.V.A), conform bugetului 
proiectului cuprins in Anexa nr.1. 

Art.3 Se aprobă contribuția de 2% din valoarea egibilă a proiectului, în 
cunatum de 76.584,40 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Lucrări de 
intervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii eficienței 
energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare 
termică a sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei”. 

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului ”Lucrări de intervenție la Școala Generală din comuna 
Ogra, cu scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică 
a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și instalarea 
unor sisteme alternative de producere a energiei”, pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Ogra. 

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

Art.6 Prezenta hotarare este in completarea Hotararii nr.29/29.05.2017, 
modificată prin Hotărârea nr.43/25.09.2017, de aprobare a documetației tehnico 
economice, faza DALI, și a indicatorilor tehnico economici aferenți proiectului 
”Lucrari de interventie la Scoala Generala din comuna Ogra, cu scopul cresterii 
eficientei energetice, prin lucrari de reabilitare termica a anvelopei, lucrari de 
reabilitare termica a sistemului de incalzire si instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei”. 

Art.7 Ocupantul Scoala Generală Ogra isi desfasoara activitatea în corpurile 
de clădire care fac obiectul proiectului ”Lucrari de interventie la Scoala Generala 
din comuna Ogra, cu scopul cresterii eficientei energetice, prin lucrari de 
reabilitare termica a anvelopei, lucrari de reabilitare termica a sistemului de 
incalzire si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei”. 

Art.8 Se împuternicește domnul Palaghie Marian să semneze toate actele 
necesare și contractul de finanțare în numele Comunei Ogra. 

Art.9 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Ogra si Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane. 

Art.10 Prezenta hotărâre se va comunica, prin intermediul secretarului 
comunei Ogra, către: Instituția Prefectului-Județul Mureș, Primarul comunei Ogra, 
Biroul Financiar-Contabil Resurse Umane și se aduce la cunoștință publică prin 
afișare la sediul primăriei precum și pe pagina de internet www.primariaogra.ro. 

                                                                                      Contrasemnează   
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETAR, 

                    Szente Ioan                                    Crefelean Anicuța-Ramona 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 10  voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotriva” și 0 ”abțineri”  
Consilieri locali: în funcție:11, prezenți :10 

http://www.primariaogra.ro/
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