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HOTĂRÂREA  nr. 53 din  19.11.2021 

 privind  aprobarea participarii la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea 
inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatia de unitati de invatamant, la Scoala Gimnaziala 

Calafindesti, din comuna Calafindesti, Judetul Suceava 
 
Având  în vedere : 
 -proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti – domnul FRINCU Adrian; 
 - referatul de aprobare   al d-lui Frîncu Adrian- primarul comunei   înregistrat cu nr. 6316 din 
10.11.2021; 
 - raportul de specialitate, inregistrat cu numarul 6317 din 10.11.2021; 
 - raportul de avizare al comisiei  pentru programe de dezvoltare, economico-sociala, buget, finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 
servicii si comert inregistrat cu nr. 6318 din 10.11.2021  
 În conformitate cu : 
 - prevederile  Ordinului nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului pentru 
cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de 
invatamant cu modificarile si completarile ulterioare; 

         În temeiul art.129 alin. 2 lit. b) alin.4, lit. a) coroborate cu prevederile art 139 art. 139 alin. 3,lit. a), 
art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

PROPUNE  : 
Art. 1 Se aprobă participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădiri publice, program cu finanțare al Agenției Fondului pentru Mediu, care are ca scop creșterea 
eficienței energetice a clădirilor publice și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, prin reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor 
regenerabile de energie; 
Art.2 Se aprobă documentaţia tehnico – economică şi indicatorii tehnico – economici pentru 
obiectivul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN 
SCOALA GIMNAZIALA CALAFINDESTI” – Anexa nr.1 
Art. 3 Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii în proiect, a Comunei Calafindesti, 
 reprezentând cheltuielile eligibile a proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA 
INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN SCOALA GIMNAZIALA CALAFINDESTI”; 
Art. 4  Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 
ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN SCOALA GIMNAZIALA CALAFINDESTI”; 
Art. 5 Se împuterniceşte domnul FRINCU Adrian, Primarul Comunei Calafindesti, judetul Suceava, să semneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare; 
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului- Județul Suceava, Școlii Gimnaziale 
Calafindești, Compartimentului financiar contabilitate și va fi afișată pe site-ul instituției 
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