
 

PROIECT DE HOTARARE NR.53 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a 
indicatorilor tehnico-economici si a contributiei proprii aferente 

investitiei´ Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a 
energiei pentru obiectivul: Camin Cultural´ 

 
 

 Consiliul local al comunei Movila Banului, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 
 
-referatul de aprobarea al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau 
inregistrat sub numarul 6093/11.11.2021 
-referatul de specialitate al admimistratorului public al comunei Movila Banului, 
judetul Buzau inregistrat sub numarul 6094/11.11.2021 
-avizul comisiei de specialitate inregistrat sub numarul 6095/11.11.2021 
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-prevederile H.G. nr.925/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii. 
-prevederile art.129 alin(2) lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin.(2) lit.´a´ alin. (3) lit. ´c´ ��DUW������DOLQ������ΊL�
art.196, alin.(1), lit. ´a´ din O.UG. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica etapa DALI elaborata pentru 
investitia ´ Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei 
pentru obiectivul: Camin Cultural´. 
Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici la nivelul investitiei ´ Cresterea 
eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pentru obiectivul: 
Camin Cultural´, dupa cum urmeaza: 
 
Valoarea totala a investitiei-cheltuieli pentru executia obiectivului de investitii: 
-1.291.891,93 lei 
Din care C+M 856.651,49 lei 
Durata de realizare a investitiei: 12 luni. 
 
Art.3 Se aproba valoarea totala a proiectului ´ Cresterea eficientei energetice 
si gestionarea inteligenta a energiei pentru obiectivul: Camin Cultural´ in 
cuantum de 1.291.891,93 lei inclusiv TVA, din care: 
-Valoarea totala eligibila         1.010.905,67 lei inclusiv TVA 
-Valoarea totala neeligibila      280.986,27 lei inclusiv TVA 
-Contributie proprie(10%)       101.090,57 lei inclusiv TVA 
-Valoarea solicitata pentru finantare 909.815,10 lei inclusiv TVA 
 



Art.4 Se aproba contribuitia proprie in valoare de 280.986,27 lei inclusiv TVA 
reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ´ 
Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pentru 
obiectivul: Camin Cultural´ cat si contributia proprie de 10% a UAT Comuna 
Movila Banului in valoare de 101.090,57 lei inclusiv TVA. 
 
Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
comunei Movila Banului, judetul Buzau in calitate de ordonator principal de 
credite. 
 
Art.6 Prezenta hotarare se va transmite catre Institutia Prefectului ± judetul 
Buzau in vederea exercitarii controlului de legalitate si tuturor persoanelor si 
institutiilor interesate. 
 
Movila Banului, 12.11.2021 
 
Initiator,                                                                          Contrasemneaza, 
Primar,                                                                            Secretar general, 
Moise Dorin Romica                                              Ionita Alexandru Florin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


