
ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

 

                                                

H O T Ă R Â R E 

privind  actualizarea indicatorilor economici aferenti proiectului "Creșterea eficienței 

energetice a Școlii Gimnaziale Ion Șuhane Frumosu (corp A), din Comuna Frumosu, județul 

Suceava"  și a cheltuielilor aferente proiectului 

 

Consiliul local al comunei Frumosu, județul Suceava; 

 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare întocmit de domnul Buga Constantin, primar al comunei Frumosu 

judeţul Suceava, înregistrat cu nr. 9051 din 28.10.2022; 

 - Raportul Compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Frumosu, înregistrat sub nr.9052 din 28.10.2022 

- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 

mediului şi turism din cadrul consiliului local Frumosu,  

În conformitate cu : 

  -prevederile Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) componenta 10-Fondul 

local  Investitia I.3 – Reabilitarea moderata a caldirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de 

servicii publice de catre unitatile administrative -teritoriale; 

-art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

           -Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

-H.C.L. nr.97 din 09.10.2022 privind  aprobarea proiectului " Creșterea eficienței energetice 

a Școlii Primare Frumosu, din Comuna Frumosu, județul Suceava " și a cheltuielilor aferente 

proiectului 

Având în vedere prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. 

a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                                                              H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă  actualizarea indicatorilor economici aferenți proiectului " Creșterea 

eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Ion Șuhane Frumosu (corp A), din Comuna 

Frumosu, județul Suceava " 

   Art. 2. (1) Se aprobă cheltuielile totale  legate de proiect în sumă de 1.961.677,89 lei fără 

TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 369.941,24 lei, inclusiv cheltuiele neeligibile pe care 

Comuna Frumosu le va asigura pentru implementarea proiectului. 

          (2) Se aprobă cheltuielile eligibile legate de proiect, conform devizului general, în 

valoare de  1.844.634,14 lei fara T.V.A, la care se adaugă TVA în sumă de 350.480,49 lei  

conform anexei nr.1 la  care face parte din prezenta hotărâre. 

             (3) Se aprobă cheltuielile neeligibile pe care Comuna Frumosu le va asigura pentru 

implementarea proiectului, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 



Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului:  " Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Ion Șuhane Frumosu (corp 

A), din Comuna Frumosu, județul Suceava "., pentru implementarea proiectului în condiții 

optime, se asigură din bugetul local al Comunei Frumosu. 

 Art. 4. Se împuternicește reprezentantul legal, domnul Buga Constantin, primar al comunei 

Frumosu, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Comuna 

Frumosu.  

 Art. 5. Primarul Comunei Frumosu, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Suceava, Primarului 

comunei Frumosu și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.   

 

 

 

        Președintele de ședință,                                                         Contrasemnează: 
                        Solcan Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
 
Frumosu la 30.10.2022 
Nr.120 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 11      Voturi:-Pentru :11     -Împotriva : 0       -Abțineri : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


