
ROMÂNIA 
Judeţul Satu Mare 
Consiliul local al comunei Căpleni 
 
 
 

Proiect de Hotărâre Nr.20/2021 
privind aprobarea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ 
la Școala Gimnazială „Fenyi Istvan” din comuna Căpleni și la Grădinița cu Program Prelungit din 

comuna Căpleni, derulat prin Administrația Fondului de Mediu. 
  

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de _________ 2021.- 
 

   Luand act de: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Căpleni nr.20/12.04.2021, 
-raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane nr. 12/12.04.2021   
- raportul comisiei buget-finanțe; 
  În conformitate cu prevederile Ordinului 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 
Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile 
publice cu destinatie de unitati de invatamant 

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) din OUG 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art 139 din Codul administrativ 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” şi alin. (4), lit. „c”, art. 139, alin. (3), lit.”c”, 

art. 140 şi art. 196 alin. (1), lit. „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E : 
 

Art.-1.- Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi a indicatorilor tehnico-economici 
cumulați conform anexei nr. 1, pentru  unitățile de învățământ  Grădinița cu Program Prelungit din 
comuna Căpleni, nr.656, jud.Satu Mare și Școala Gimnaziala "Fenyi Istvan" din comuna 
Căpleni, nr.752, jud.Satu Mare în cadrul proiectului Programului privind creşterea eficienţei 
energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de 
învăţământ.  Valoarea totala a proiectului este 828.849,01 RON inclusiv TVA din care 506.162,74 
RON inclusiv TVA de la bugetul de stat (AFM) și 322.686,27 RON inclusiv TVA controbuție de la 
bugetul local.  
 
 

Art.-2.- Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectul de investiție Grădinița cu Program Prelungit din comuna Căpleni, nr.656, jud.Satu Mare 
conform anexei nr. 2, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin 
proiect.Valoarea totala a obiectivului este 360.969,56 RON inclusiv TVA din care 216.607,37 RON 
inclusiv TVA de la bugetul de stat (AFM) si 144.362,19 RON inclusiv TVA controbuție de la bugetul 
local.  
 

Art.-3.- Se aprobă documentaţia tehnico-economica şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectul de investiție Școala Gimnazială "Fenyi Istvan" din comuna Căpleni, nr.752, jud.Satu 
Mare conform anexei nr. 3, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată 
prin proiect.Valoarea totala a obiectivului este 467.879,45 RON inclusiv TVA din care 289.555,37 
RON inclusiv TVA de la bugetul de stat (AFM) si 178.324,07 RON inclusiv TVA controbuție de la 
bugetul local.   



 
 

Art.-4.- Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor 
eligibile cumulat ale proiectului conform devizului general din DALI in suma de 238.689,75 RON 
inclusiv TVA. Asigurarea și sustinera contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile 
pentru Grădinița cu Program Prelungit din comuna Căpleni, nr.656, jud.Satu Mare este de 
107.309,59 RON inclusiv TVA. Asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente 
cheltuielilor eligibile pentru Școala Gimnazială "Fenyi Istvan" din comuna Capleni, nr.752, 
jud.Satu Mare este de 131.380,16 RON inclusiv TVA. 
 

Art.-5.-(1) Se aprobă contractarea finanţării Programul privind creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de 
învățământ derulat prin Administrația Fondului de Mediu a proiectului: „Creșterea eficienței 
energetice și gestionarea intensă a energiei la Școala Gimnazială „Fenyi Istvan” din comuna Căpleni, 
nr.752, jud.Satu Mare și la Grădinița cu Program Prelungit din Comuna Cîpleni, nr.656, jud.Satu 
Mare” 
(2) Se desemnează dl. Megyeri Tamás-Róbert – primarul Comunei Căpleni, să reprezinte Comuna 
Căpleni în calitate de solicitant în relaţia cu finanțatorul Autoritatea Fondului de Mediu.  
 

Art.-6.- Se aprobă cheltuielile neeligibile cumulat ale proiectului conform anexei nr. 2 la 
prezenta hotărăre în sumă de 83.996,51 RON inclusiv TVA.  Se aprobă cheltuielile neeligibile ale 
proiectului Grădinița cu Program Prelungit din comuna Căpleni, nr.656, jud.Satu Mare conform 
anexei nr. 2 la prezenta hotărăre în sumă de 37.052,61 RON inclusiv TVA.  Se aprobă cheltuielile 
neeligibile ale proiectului Școala Gimnazială "Fenyi Istvan" din comuna Căpleni, nr.752, jud.Satu 
Mare conform anexei nr. 3 la prezenta hotărăre în sumă de 46.943,90 RON inclusiv TVA.   
 

Art.-7.- Întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de 
achiziţie publică şi realizarea lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
privind achiziţiile publice; 
 

Art.-8.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineaza Primarul Comunei 
Căpleni. 
 

Art.-9.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în 
termenul prevăzut de lege, cu: 
- Primarul comunei Căpleni, 
- Instituţia Prefectului Judetului Satu Mare; 
- Agentia Fondului de Mediu;  
- Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane.   
 
 
 

Căpleni, 12 aprilie 2021.-  
 
 
 
                 Iniţiator      Avizat 
                        Megyeri Tamas Robert         Csizmar Erika 
                    Primarul comunei Căpleni                  Secretar  general  
 
 


