
                        

JUDEȚUL IALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL SĂVENI

HOTĂRÂRE 
privind  participarea UAT SĂVENI în cadrul programului „South-Muntenia Energy

Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA
– European Local Energy Assistance și asocierea cu Județul Ialomița în vederea realizării în

comun a proiectului  de interes județean 

Consiliul local al comunei Săveni, județul Ialomiţa,
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 2468 din 27.05.2021 al Primarului comunei Săveni,
Examinând:
-adresa  Consiliului  Județean  Ialomița  nr.  12690  din  27.05.2021,  înregisteată  la  Primăria

comunei Săveni sub nr. 2465 din 27.05.2021 privind aprobarea asocierii în vederea participării în
cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”
finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și în vederea realizării în
comun a proiectului de interes județean;

-comunicarea  din  partea  Agenției  pentru  Dezvoltare  Regională  Sud  Muntenia a  listei
proiectelor din județul Ialomița ce vor face parte din portofoliul programului ELENA;

- Raportul de specialitate nr. 2469 din 27.05.2021 al consilierului achiziții publice;
-  Avizul nr. 2470  din 27.05.2021 al  Comisiei    Nr.1 - Agricultură,  activități  economico-

financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism;
- Avizul nr. 2471 din 27.05.2021 al Comisiei nr. 2 - activitați social culturale, culte, invățământ,   

sănătate și familie;
- Avizul nr. 2472  din  27.05.2021 al Comisiei Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și de 

disciplină;
În conformitate cu:
-  Legea  nr.  315/2004  privind  dezvoltarea  regională  în  România,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
-  Carta  Europeană a Autonomiei  Locale  din 15 octombrie  1985 Ratificată  prin Legea nr.

199/1997;
- prevederile Directivei UE 2012/27 privind eficiența energetică;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

-  prevederile  Legii  nr.  98/2016 privind  achiziţiile  publice,  cu  modificările  și  completările
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată;

In temeiul  prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. c)  art. 196  alin. (1)  lit. a, 197 și 200 din OUG
nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,  adoptă   prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă participarea UAT SĂVENI în cadrul programului  „South-Muntenia Energy
Efficency  for  Public  Buildings  Investment  Programme”și  a  proiectului  cuprins  în  anexa  nr.1  la
prezenta hotărâre.



Art.2 Se aprobă asocierea UAT SĂVENI cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a
proiectului de interes județean „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment
Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance având ca
obiectiv  final renovarea clădirii  publice prevăzută în anexa nr.1 la prezenta hotărâre,   în vederea
creșterii eficienței energetice a acesteia. 

 (2) Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat de UAT SĂVENI cu Județul Ialomița,
prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3(1) Se  aprobă  contribuția  proprie,  în  valoare  estimată  de  375  euro  fără  TVA
reprezentând 5% din valoarea eligibilă estimată a proiectului.

(2) Județul  Ialomița  în  calitate  de  lider  de parteneriat  are  o contribuție  financiară  proprie
estimată  în  valoare  de  375  euro  fără  TVA  reprezentând  5%  din  valoarea  eligibilă  estimată  a
proiectului.

Art.4 Se  aprobă  finanțarea  tuturor  costurilor  neeligibile  și  conexe  aferente  proiectului
prevăzut la art.1 alin.1) din bugetul local al UAT SĂVENI.

Art.5 Se aprobă, cu respectarea prevederilor art.3 și 4 din prezenta hotărâre,  asigurarea din
bugetul  local  al  UAT  SĂVENI  a tuturor  resurselor  financiare  necesare  implementării  optime  a
proiectului,  în  condițiile  programului  „South-Muntenia  Energy  Efficency  for  Public  Buildings
Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance
și în conditiile impuse de legislația în vigoare.

Art.6 Se  împuternicește  Primarul  comunei,  d-na  Drăgoi  Daniela  -  Mariana  să  semneze
Acordul  de  parteneriat  menționat  la  art.2  alin.2)  și  orice  alte  documente  necesare  implementării
proiectului.

Art.7 Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.8 Prin grija Secretarului General al UAT Săveni, prezenta hotărâre se va comunica, spre
ducere  la  îndeplinire,  direcțiilor/serviciilor/compartimentelor  funcționale  cu  atribuții,  Județului
Ialomița  și  Instituţiei  Prefectului  –  Judeţul  Ialomiţa,  urmând  să  fie  publicată  pe  site-ul  Comuna
www.comunasaveni.ro,  secţiunea ”Monitorul Oficial al comunei Săveni”.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,  SULICA TOMA                  Contrasemnează, 

 L.S. __________________                                    Secretarul general al comunei,
                                                                                  Jr. BURLACU Nicoleta
Adoptată la Săveni,
Astăzi, 27.05.2021
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