
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

_________________________________________________________________________ 

  

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului ,,Eficientizarea consumului de energie 
electrică la UAT COMUNA FRUMOSU, JUDEȚUL SUCEAVA   prin instalarea de 

panouri solare fotovoltaice și pompe de căldură” 
 

 

     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al Viceprimarului Comunei Frumosu, Județul Suceava 

înregistrat cu nr.10109   din  05.12.2022; 
-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului specialitate al 

primarului Comunei Frumosu, înregistrat cu nr..10110 din 05.12.2022; 
-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Frumosu, 

Judetul Suceava; 
În conformitate cu: 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice; 

- axa prioritară : Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice 
și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei 
din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale;  

- prioritatea de Investitii : Sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției 
de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice 
locale în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 

- apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie 
din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. b, alin (7) lit. a, art. 139 alin (3) lit. b, 
art 196 alin (1) lit. a din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ: 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se aprobă proiectul ,,Eficientizarea consumului de energie electrică la 
UAT COMUNA FRUMOSU, JUDEȚUL SUCEAVA,   prin instalarea de panouri solare 
fotovoltaice și pompe de caldură”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 11 Măsuri de îmbunătățire a 
eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: 
Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale,  apelul de 
proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse 
regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Eficientizarea consumului de energie 
electrica la UAT COMUNA FRUMOSU , JUDETUL SUCEAVA   prin instalarea de panouri 
solare fotovoltaice si pompe de caldura în cuantum de 3059218,42  lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă : 



- valoarea totala eligibila in suma de  2500351,62  lei . 
-  valoarea totala neeligibila in suma de  558866,81 lei . 
- contributia proprie in suma de 558866,81 lei ( 18,26 %)  
- valoarea nerambursabila solicitata in suma de 2500351,62 lei  
- cheltuielile cu operarea si intretinerea investitiei dupa finalizarea proiectului pe 

intreaga perioada de durabilitate sunt : 625000 lei.  Sumele au TVA inclus. 
Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului ,,Eficientizarea consumului de energie electrică la UAT COMUNA 
FRUMOSU, JUDEȚUL SUCEAVA prin instalarea de panouri solare fotovoltaice și pompe de 
căldură” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din resurse 
proprii. 

Art.5. Se aprobă documentația proiectului și indicatorii tehnico-economici asociați 
acestuia, conform Anexei  la prezenta. 

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
care decurg din modificări ale documentației tehnice ca urmare a măsurilor de 
atenuare/compensare a unui potențial impact asupra mediului, înțelegând că 
respectivele costuri sunt necesare pentru implementarea proiectului. 

Art.7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.8. Se împuternicește dl primar Buga Constantin să semneze toate actele 
necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Frumosu, județul Suceava. 

Art.9. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei 
Frumosu în vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Primarului Comunei Frumosu 
- Compartimentului urbanism 
- Instituției Prefectului județul Suceva 

Art.10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
Comunei Frumosu şi publicare pe site-ul propriu al Comunei Frumosu.  
 

 

 

       Președintele de ședință,                                                      Contrasemnează: 
                     Niga Alexandru Gabriel                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
 
Frumosu la 06.12.2022 
Nr.142 

 
 
 

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 

 


