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                            R O M Â N I A 
             JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI 
     __________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________ 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea participării la „ Programului privind creşterea eficienţei 

energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul 
“CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A 

ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE – ŞCOALĂ COMUNA CĂNEŞTI,, 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CANESTI , JUDETUL BUZAU :  

avand in vedere :   
 

 

- referatul de aprobare al primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 
2.281 din 11 noiembrie 2021 ; 

- raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate , 
înregistrat la nr. 2.282 din 11 noiembrie 2021 ; 

- avizele cu caracter consultativ la proiectul de hotărâre , emise de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti  , inregistrate la nr. 2.293/2.294/2.295  
din  12 noiembrie 2021  anexate la hotărâre ;  
 

 In baza prevederilor : art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin 
Legea nr. 199/1997 ; 

 prevederile art. 1 , art. 2 , CAP III , art. 5 , sectiunea -5- art. 10 din Hotărârea 
Guvernului 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 , cu modificările şi 
completările ulterioare ;  

 prevederile art. 1 din (art. 1 , alin. ( 2 şi 3) , art. 3 , art. 12 s.a , Ghid de finaţare) Ordinul 
Ministerului Mediului , Apelor şi Pădurilor nr. 2.057 din 16 noiembrie 2020 
pentru aprobarea Ghidului de finanţare din anul 2021 a Programului privind 
creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice , modificat prin Ordinul nr. 1955/2021 ; 

 prevederile art. 44 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice 
locale , modificată şi completată ;  

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare ; 

 art. 56 , art. 120 , alin. (1), art. 121 , alin. (1) și (2) și art. 139 , alin. (2) din 

CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ; 
 

În temeiul prevederilor : art. 108 , lit.”a” , alin. (2) , lit. “d , alin. (7), lit. “a” , art . 

139 , alin. (1) , art, 166 , alin.(2) , lit. “k” şi art. 196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu 
art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din                
3 iulie 2019 privind Codul administrativ :  
 
 

H O T Ă R Ă S T E : 
 

Art.1 Se aprobă implementarea proiectului „Cresterea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice - Şcoală Căneşti” denumit 
în continuare – Proiect . 
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Art.2 Se aprobă cheltuielile aferente Proiectului ce se prevăd în bugetul local 
pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin 
Administrația Fondului pentru Mediu .  
 

Art.3 Se aprobă realizarea Proiectului , care  este necesar, oportun și satisface 

nevoile economice și tehnice ale comunei.  
 

Art.4 Se desemnează  domnul Marin Stoica reprezentant legal al comunei care 

este, potrivit legii, primarul acesteia , în dubla sa calitate și de ordonator principal 
de credite ca persoană in relaţia cu Administratia Fondului de Mediu  . 
  

Art.5 Exprimarea acordului privind asigurarea și susținerea contribuției financiare 

proprii aferente cheltuielilor eligibile ale obiectivului : 

 Contributia proprie a obiectivului Şcoală Căneşti în cuantum de 341.433,94  
lei cu tva .  

Art.6 Exprimarea acordului privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale 

obiectivului: 

 Cheltuielile neeligibile ale obiectivului în cuantum de 241.234,40 lei cu tva ;  

Art.7 Se aprobă valoarea totala a obiectivului de investitie in cuantum de 
2.582.668,33 lei cu TVA .  
 

Art.8 Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-
economici pentru investiție .  
 

Art.9 Se aprobă DEVIZUL GENERAL conform ANEXEI care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre  .  
 

Art.10 Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Canesti, domnul Marin Stoica. 
 

Art.11 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor 
şi persoanelor interesate  (Institutia Prefectului – Judetul Buzau, Primarului 
comunei, etc.). 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  , 
Consilier local , Mihaela POTECĂ 

 
 

           CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              
Secretarul General al comunei Căneşti 

           Vasile EPURAN 
Canesti , Buzău , 15 noiembrie 2021 ; 

 

Nr. 46  
 

„Aceast proiect de  hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , 
judetul Buzau in sedinta din data de 15 noiembrie 2021 , cu respectarea 
prevederilor art . 139 , alin. (3)  şi art. 196 , alin. (1), lit. “a”, coroborat cu art. (197 – 
200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ cu  un numar de 8(opt)  voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si 
„–„ impotriva din numarul  total de 9(noua)  consilieri locali în funcţie , si  8(opt)  
consilieri prezenti la sedinta „ 
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.46/2021 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 15/11/2021  

2 Comunicarea către primarul comunei2
) 15/11/2021  

3 Comunicarea către prefectul județului3) 15/11/2021  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5
) 15/11/2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
4+5

) 15/11/2021  

6 
Hotărârea devine obligatorie6

) sau produce efecte 

juridice
7), după caz 

- 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz.”; 

art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 

art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării…; 
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.; 

art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. Cu caracter individual către persoanele cărora li se  
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;art. 198 alin. (1): 

„Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;art. 199 

alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.” 



Valoare (fara T.V.A.) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea Terenului
1.2. Amanajarea terenului
1.3. Amanajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protec ia utilit ilor

3.1. Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice

3.2.
Documenta ii suport i cheltuieli pentru ob inerea de avize, acorduri i
autoriza ii

4.500,00 4.500,00

3.3. Expertizare tehnic 5.882,35 1.117,65 7.000,00
3.4. Certificarea performan ei energetice i auditul energetic al cl dirilor 4.798,32 911,68 5.710,00

3.5. Proiectare 125.029,78 23.755,66 148.785,44
3.5.1. Tem de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documenta ie de avizare a lucr rilor de interven ii
i deviz general

46.252,10 8.787,90 55.040,00

3.5.4. Documenta iile tehnice necesare în vederea ob inerii
avizelor/acordurilor/autoriza iilor

26.972,13 5.124,70 32.096,83

3.5.5. Verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de
execu ie

6.852,00 1.301,88 8.153,88

3.5.6. Proiect tehnic i detalii de execu ie 44.953,55 8.541,17 53.494,72
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie
3.7. Consultanta 70.000,00 13.300,00 83.300,00

3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investi ii Elaborare
cerere de finantare

50.000,00 9.500,00 59.500,00

3.7.1.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investi ii Implementare
proiect

20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.7.2. Auditul financiar
3.8. Asistenta tehnica 33.805,07 6.422,96 40.228,03

3.8.1. Asisten tehnic din partea proiectantului 17.981,42 3.416,47 21.397,89
3.8.1.1. pe perioada de execu ie a lucr rilor 8.990,71 1.708,23 10.698,94
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de
control al lucr rilor de execu ie, avizat de c tre Inspectoratul de Stat în
Construc ii

8.990,71 1.708,23 10.698,94

3.8.2. Dirigen ie de antier 15.823,65 3.006,49 18.830,14
254.015,52 47.407,95 301.423,47

4.1. Construc ii i instala ii 1.394.875,38 265.026,32 1.659.901,71
4.1.1 CHELTUIELI ELIGIBILE TIP I 862.242,19 163.826,02 1.026.068,21
4.1.2 CHELTUIELI ELIGIBILE TIP II CONEXE 497.721,81 94.567,14 592.288,96
4.1.3 CHELTUIELI TIP 3 NEELIGIBILE 34.911,38 6.633,16 41.544,54
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice i func ionale 86.216,60 16.381,15 102.597,75
4.2.1 CHELTUIELI ELIGIBILE TIP I 84.915,15 16.133,88 101.049,03
4.2.2 CHELTUIELI ELIGIBILE TIP II CONEXE
4.2.3 CHELTUIELI TIP 3 NEELIGIBILE 1.301,45 247,28 1.548,72
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i func ionale care necesit montaj 317.050,00 60.239,50 377.289,50
4.3.1 CHELTUIELI ELIGIBILE TIP I 313.530,00 59.570,70 373.100,70
4.3.2 CHELTUIELI ELIGIBILE TIP II CONEXE
4.3.3 CHELTUIELI TIP 3 NEELIGIBILE 3.520,00 668,80 4.188,80

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice i func ionale care nu necesit montaj i
echipamente de transport

4.5. Dot ri
4.6. Active necorporale

1.798.141,98 341.646,98 2.139.788,96

Total capitolul 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investi ia de baz

Total capitolul 4

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului de investi ii

DEVIZ GENERAL
al obiectului de investitie

CRESTEREA EFICENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE - SCOALA 
COMUNA CANESTI, JUDETUL BUZAU

Comuna Canesti, Buz u -  Anexa la HCL nr. 46/15.11.2021

Nr.crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amanajarea terenlui

Total capitolul 1

Total capitolul 2



5.1. Organizare de antier 26.972,13 5.124,70 32.096,83
5.1.1. Lucr ri de construc ii i instala ii aferente organiz rii de antier 17.981,42 3.416,47 21.397,89
5.1.2. Cheltuieli conexe organiz rii antierului 8.990,71 1.708,23 10.698,94

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 25.173,99 25.173,99
5.2.1. Comisioanele i dobânzile aferente creditului b ncii finan atoare
5.2.2. Cota aferent ISC pentru controlul calit ii lucr rilor de construc ii 8.990,71 8.990,71
5.2.3. Cota aferent ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,
urbanism i pentru autorizarea lucr rilor de construc ii

1.798,14 1.798,14

5.2.4. Cota aferent Casei Sociale a Constructorilor CSC 8.990,71 8.990,71
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autoriza ia de
construire/desfiin are

5.394,43 5.394,43

5.3. Cheltuieli diverse i neprev zute 69.743,77 13.251,32 82.995,09
5.4. Cheltuieli pentru informare i publicitate 1.000,00 190,00 1.190,00

122.889,89 18.566,02 141.455,91

6.1. Preg tirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice i teste

2.175.047,39 407.620,95 2.582.668,33
1.499.073,40 284.823,95 1.783.897,35

06.09.2021 1 euro = 4,9475
Data:
06.09.2021

UAT COMUNA CANESTI
S.C. VEST INSTAL S.R.L.

Intocmit,

Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

In preturi la date de

Beneficiar/Investitor

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste
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