
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES    
CONSILIUL LOCAL               
       
      
 

HOTARARE  nr. 17 / 2018 
pentru aprobarea proiectului “Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal 

Curtea de Arges” precum si pentru aprobarea cheltuielilor aferente proiectului 
 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș intrunit in sedinta extraordinara. 
 Având în vedere: 

 -Referatul de specialitate  nr. 4149/12.02.2018     
 -Prevederile Legii finantelor publice locale nr. 273/2006; 
 -Programul Operational Regional 2014-2020; 

-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
 -Avizele date de Comisia economica si de Comisia de urbanism. 
 În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001  
 

Hotărăște: 

Art 1. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea 
de Arges” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 3, prioritatea 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 eficienței energetice a Spitalului 
Municipal Curtea de Arges”, în cuantum de  17.583.789,18  lei (inclusiv TVA). 

Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 2.838.044,46 lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din care contribuția de 2 % din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 300.933,57 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges”. 

Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges”, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 

Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art 6. Se împuternicește domnul primar Constantin Panţurescu să semneze toate actele 
necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Curtea de Argeş.  

Art 7. Prezenta hotarare va fi comunicata institutiilor si persoanelor interesate. 
 

Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                             Secretar Municipiu 

                     DICU MARIA                                                      CHIRCA RADU 
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