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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor 

 tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  
„Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, 

Liceul Teoretic Nicolae Balcescu, corp școală și corp sală de sport, Medgidia”- 
Faza Proiect Tehnic și asigurarea surselor de finanțare 

 
 
 
 

           Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, strada 
Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară convocată în data 
de 26 august 2021, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 133/11.08.2021 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare 
al primarului municipiului Medgidia nr. 21081/10.08.2021; 

- raportul de specialitate comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, întocmit sub nr. 20823/06.08.2021, respectiv Birou 
Proiecte/Manager Proiect, Compartiment tehnic-investiții, Direcția economică – Serviciul 
Buget Contabilitate, ce își asumă răspunderea fundamentării din punct de vedere tehnic 
și al legalității în calitate de specialiști ce au întocmit raportul;  

- H.C.L. nr. 80/26.05.2017 privind aprobarea proiectului, a documentației tehnico-
economice- faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Creșterea performanței energetice a clădirilor publice din municipiul Medgidia, Liceul 
Teoretic Nicolae Bălcescu, corp școală și corp sală sport” și asigurarea contribuției 
C.L.M.; 

- H.C.L. nr. 99/14.06.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 
DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea 
performanței energetice a clădirilor publice din mun. Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae 
Bălcescu, corp școală și corp sală sport, Medgidia” și asigurarea contribuției C.L.M.; 

- H.C.L. nr. 13/08.02.2018 privind aprobarea documentației – faza DALI a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 
din municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, corp școală și corp sală de 
sport”; 

- H.C.L. nr. 14/08.02.2018 privind aprobarea  proiectului „Creșterea eficienței energetice 
a clădirilor publice din municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, corp școală 
și corp sală de sport” și asigurarea contribuției C.L.M.; 

- H.C.L. nr. 47/19.04.2018 privind completarea H.C.L. nr. 14/08.02.2018; 



- Contractul de finanțare nr. 2688/10.07.2018; 
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 84, ale art. 87 alin. (1), (2) și (3), coroborate cu 

cele ale art. 88 și art. 105 alin. (1) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 (r2) privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative; Avizul Comisiei pentru probleme de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat 
al municipiului, servicii, comerț și agricultură(Comisia A) și cel al Comisiei pentru 
probleme de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social 
– culturale și culte(Comisia D); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21579/16.08.2021, al compartimentului relații 
publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 
     În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și d), coroborate cu cele ale alin. (4) 
lit. d) și alin. (7) lit. a), ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) coroborate cu cele ale art. 5 lit. 
cc), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. 
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art. 1 – Se aprobă actualizarea devizului general, prevăzut în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din 
Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Balcescu, corp școală și corp sală de sport, 
Medgidia” - Faza Proiect Tehnic, după cum urmează: 

a) Valoarea totală a investiției cu TVA: 7.748.840,29 lei, 
Din care C+M:                                     5.735.895,02 lei, inclusiv TVA 

 
b) Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA: 5.452.227,44 lei, din care: 

Buget de stat+FEDR – 98%:                       5.343.182,89 lei; 
Cofinanțare UAT – 2%:                                 109.044,55 lei; 
 

c) Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA: 2.296.612,85 lei. 
 

Art. 2 – Se aprobă asigurarea surselor de finanțare de la bugetul local în valoare 
de 2.405.657,40 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în valoare de 2.296.612,85 lei și 
cofinanțarea UAT în valoare de 109.044,55 lei, pentru obiectivul de investiție „Creșterea 
eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae 
Balcescu, corp școală și corp sală de sport, Medgidia”. 
 
 Art. 3 – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice prevedere contrară 
își încetează aplicabilitatea. 



 
Art. 4 – (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ se 

încredințează Primarul Municipiului Medgidia, cu sprijinul Biroului Proiecte, al echipei de 
proiect, al Compartimentului tehnic-investiții și al Direcției economice, potrivit 
competețelor legale ce le revin. 

(2) Legalitatea, responsabilitatea fundamentării și corectitudinea întocmirii 
documentației în susținerea hotărârii revin persoanelor semnatare în calitate de 
specialiști ce au întocmit și susținut proiectul de hotărâre. 
 
 Art. 5 - Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului 
Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, 
Biroului proiecte, managerului de proiect, Compartimentului tehnic-investiții și Direcției 
economice, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și compartimentului informatică 
pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local. 
 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru şi 4 abţineri(doamna consilier 

local Vlădescu Luminița și domnii consilieri locali Radu Sorin – Elvis, Sali Sabri, și Moșescu Bogdan – 

Marian) din totalul de 17 consilieri prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

           Red. în 8 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 

ex. dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Birou proiecte, manager de proiect, 1 ex. Compartiment 

tehnic-investiții, 1 ex. Direcția economică, 1 ex. Compartiment Informatică. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 
 

 ……………………… 
Sorina  EFTIMI 

Contrasemnează: 

SECRETAR GENERAL, 

 ……………………… 

Melania  SOLOMON 

 


