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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 
– Școala Gimnazială Spiru Haret  din Municipiul Medgidia, județul Constanța” 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 16 
decembrie 2021, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 224/03.12.2021 și inițiativa exprimată în referatul de 
aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 33026/03.12.2021; 

- raportul de specialitate al Biroului Proiecte, înregistrat sub nr. 32984/03.12.2021; 
- Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului 

de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de 
investiții 3.1 – Operațiunea B – Clădiri publice; 

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

- solicitarea de clarificare nr. 34105/24.11.2021, din partea ADR SE Brăila, 
înregistrată la Primăria Municipiului Medgidia sub nr. 32291/24.11.2021; 

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare; Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, 
comerț și agricultură(Comisia A); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33108/03.12.2021, al 
Compartimentului relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor Legii 
nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) și d), coroborate cu cele ale alin. 
(4) lit. d) și alin. (7) lit. k), 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 proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – 
Școala Gimnazială Spiru Haret din Municipiul Medgidia, județul Constanța” - cod SMIS 



140077 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; 
prioritatea 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. 

Art. 2 – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor publice – Școala Gimnazială Spiru Haret din Municipiul Medgidia, județul 
Constanța” - cod SMIS 140077, în cuantum de 11.442.990,90 lei (inclusiv TVA).  

Art. 3 – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale 

Municipiul Medgidia, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 

cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de  187.216,25 lei, 

reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – 

Școala Gimnazială Spiru Haret din Municipiul Medgidia, județul Constanța”  - cod SMIS 

140077. 

Art. 4 – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială Spiru 

Haret din Municipiul Medgidia, județul Constanța” - cod SMIS 140077, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Medgidia. 

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 Valentin Vrabie, primarul Municipiului Medgidia, să 

semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Unității Administrativ 

Teritoriale Municipiul Medgidia. 
Art. 7 – Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia, cu sprijinul Biroului Proiecte 

și Direcției Economice, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art. 8 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului 

Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Biroului 
Proiecte 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 18 voturi pentru din totalul de 18 consilieri 
prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

 

           Red. în 7 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 
dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Birou proiecte, 1 ex. Direcția economică, 1 ex. Compartiment 

Informatică.  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Dumitru BRÂNZĂ 

 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


