
           ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI  

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului 
 “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE – 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ G.T. KIRILEANU, RESPECTIV MUZEUL DE ȘTIINȚE 
ALE NATURII ȘI CINEGETICĂ - DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI" 

Consiliul  Local al municipiului Vatra Dornei 
intrunit in sedinta  de indata  in data de  28 aprilie  2022 

  
         Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11545/15.04.2022 prezentat de primarul 
municipiului, raportul nr. 11546/15.04.2022 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
        Avand in vedere Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 – Valul 
Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,; 
          În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 
privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  
        În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.(2) lit.(b) si alin.(4), lit. (d), art. 139, alin. (3) lit. (a), 196, 
alin.(1), lit. a), O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

         ART. 1 Se aprobă depunerea proiectul “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 

CLĂDIRILOR PUBLICE – BIBLIOTECA MUNICIPALĂ G.T. KIRILEANU, RESPECTIV 

MUZEUL DE ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI CINEGETICĂ - DIN MUNICIPIUL VATRA 

DORNEI" "în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 – Valul 

Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 

Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,. 

      ART. 2  Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului de 3.002.795,80 lei ( 609.989,60 

euro, la cursul euro de 4,9227 lei), conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre - Descrierea sumară a 

investiției propusă prin proiect. 

     ART. 3 Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea 

proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de 

lucrări, solicitate în etapa de implementare. 

      ART. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP  și Direcția economică, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   
    TARCA ADRIAN                                 Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                        
                                                                                  TURCU VASILE   
 
Vatra Dornei 
28.04.2022 
Nr.89 
 


