
 
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 ,, Creșterea eficienței energetice a Școlii Primare Frumosu  

din Comuna Frumosu, județul Suceava”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

               Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.8716 din 27.09.2021 prezentat de primarul comunei Frumosu,judeţul 

Suceava               
Raportul compartimentului de specialitate nr. 8717din 02.09.2021 din cadrul Primăriei 

comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 
Prevederile art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare; 
Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului Creșterea eficienței energetice  

Școlii Primare Frumosu din Comuna Frumosu județul Suceava întocmit de către S.C. Bucovina Design 
S.R.L.; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(1), art.139, art.197, art. 200 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică având ca obiect „Creșterea eficienței 
energetice a Școlii Primare Frumosu din Comuna Frumosu, județul Suceava”, în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii 
Primare Frumosu din Comuna Frumosu, județul Suceava”, în conformitate cu devizul general atașat 
la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor eligibile 
ale obiectivului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Primare Frumosu din Comuna Frumosu, 
județul Suceava”. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a Școlii Primare Frumosu din Comuna Frumosu, județul 
Suceava” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 

Art.5. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului în conformitate cu Devizul 
general neeligibil de la bugetul local. 

Art.6. Se împuternicește d-nul Buga Constantin în calitate de Primar să semneze toate actele 
necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Frumosu. 

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei 
Frumosu şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Comunei Frumosu, Județul Suceava. 

 
       Președintele de ședință,                                                       Contrasemnează: 
                                                Ioan Buga                                                          Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                            Aurel Rusu 
 
 
Frumosu la 27.09.2021 
Nr.73 

 
 

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 


