
ROMÂNIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
 

H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea proiectului  de investitie de interes local  

<Creşterea Eficientei Energetice a Scolii Gimnaziale din cadrul Liceului Tehnologic  
 „Constantin Nicolăescu Plopşor” Plenita > si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia. 

 
 Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta extraordinara in data  26.09.2017;      
 Având în vedere referatul inregistrat sub nr. 8280 din 19.09.2017 prin care se propune aprobare a 
proiectului <Creşterea Eficientei Energetice a Scolii Gimnaziale din cadrul Liceului Tehnologic  “Constantin 
Nicolăescu Plopşor” Plenita> şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în 
urma etapei de evaluare  si selectie. 
 In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare; 
 In temeiul art. 36 alin. (2) lit.”b” si “d”, alin (4) lit. “d”, art. 45 si art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 
215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificările si completările ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Plenita adoptă prezenta  
H O T A R A R E : 

 Art.1. Se aprobă proiectul <Creșterea eficientei energetice a Scolii gimnaziale din cadrul Liceului 
Tehnologic “Constantin Nicolaescu Plopsor” Plenita> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1, operațiunea B, nr. apelului de 
proiecte POR/97/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de 
iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. 
 Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului <Creșterea eficientei energetice a Scolii gimnaziale din 
cadrul Liceului Tehnologic “Constantin Nicolaescu Plopsor” Plenita>, în cuantum de 3,056,368.12 lei (inclusiv 
TVA). 
 Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 733,255.25 lei, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 
de 46,462.29 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului <Creșterea eficientei energetice a Scolii gimnaziale din 
cadrul Liceului Tehnologic “Constantin Nicolaescu Plopsor” Plenita>. 
 Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
<Creșterea eficientei energetice a Scolii gimnaziale din cadrul Liceului Tehnologic “Constantin Nicolaescu 
Plopsor” Plenita>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 
 Art.5. Toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale se vor asigura de la bugetul local. 

 Art.6. Se imputerniceste  dl. Calafeteanu Mihai Puiu,  primar al comunei Plenita, cetatean 
roman, nascut la data de 08.11.1956, domiciliat in comuna Plenita, posesor al CI, seria DX , nr 714000, CNP 
1561108168088, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele comunei Plenita, judetul 
Dolj. 

Art.7. Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică  primarului comunei si 
prefectului judetului Dolj si se aduce la cunoştintă publică prin afisarea la sediul primăriei, precum si pe pagina 
de internet www.plenita.ro. 

  Art.8. Primarul comunei Plenita va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
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