
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      C O Ş E R E N I

        JUDEŢUL    IALOMIŢA 

HOTǍRÂRE

privind aprobarea  accesǎrii Programului Operational Regional 2020 , Axa Prioritară 3 - Sprijinirea

creșterii eficienței energetice în clădirile publice  şi realizarea  investiţiei   ” Reabilitarea unităţilor de

învăţământ în comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa”

Consiliul Local al comunei Coşereni, judetul Ialomita

Avand în vedere :

- proiectul de hotǎrâre  nr. 20/19.05.2020  însoţit de referatul de aprobare al primarului comunei 

Coşereni cu nr. 98/19.05.2020, în calitate de iniţiator ;

Raportul întocmit  de Compartimentul de urbanism şi  cadastru nr. 99/19.05.2020 ;

Tinând cont de :

- prevederile  OUG  nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Localǎ ;

- prevederile Ordinului  1269/2020  privind aprobarea Ghidului Solicitantului  si conditii specifice a de 

accesare a  fondurilor în cadrul apelului de proiecte  cu titlul POR 2020

- prevederile art. 42 -45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificǎrile si 

completǎrile ulterioare;

- prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice.

În temeiul prevederilor art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 / 2019  

privind Codul administrativ, adoptǎ  prezenta 

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 (1) Se aprobǎ realizarea  investiţiei   ” Reabilitarea unităţilor de învăţământ în comuna 

Coşereni, judeţul Ialomiţa” şi  întocmirea  documentaţiei necesare accesarii  POR/2020/3/3.1/ B/2/NE, 

SE,SM, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 

de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.



 (2) Cheltuielile  necesare întocmirii documentaţiei în conformitate  cu prevederile HG nr. 907/ 2016  

vor fi suportate  din excedentul  bugetar al comunei Coşereni,  justificat prin contul de execuţie la data de  

31.12.2019. 

Art.  2   Se aprobă plata  contribuţiei de 2 % din cheltuielile eligibile, potrivit Programului 

Operational Regional, cheltuielile neeligibile impuse de  implementarea proiectului prevǎzut  la art. 1, 

precum şi  cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta,  ce vor fi suportate din  bugetul propriu al 

comunei Cosereni. 

     Art. 3 Primarul, împreunǎ cu personalul din aparatul de specialitate,  vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotarari.

          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, 

     TOMA   ANTON        CONTRASEMNEAZÃ,

                           SECRETAR   GENERAL AL COMUNEI 

                   NICA     DANIELA 
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Adoptată la  Coşereni, 

Astǎzi,  22 mai 2020 


