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PROIECT: Creșterea eficienței energetice a clădirii colegiului a clădirii nr. 2 a Colegiului Național Simion Bărnuțiu, din  
Șimleu Silvaniei, județul Sălaj” 
Axa prioritară 3 
Prioritatea de Investiții 3.1 
Operațiunea B 
Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI  
 
 

    HOTĂRÂREA NR. 36 
    din  28.02.2019 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 98/28.09.2017, cu modificările și completările 
ulterioare 

                                                       
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj,  întrunit în şedinţă publică în data de  28 

februarie 2019; 
              Având în vedere: 

 - prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020 - Ghidul solicitantului - Condiții 
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI – 
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 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020;  
 - Strategia Locală de Devoltare Durabilă a orașului Șimleu Silvaniei pentru perioada 2014-2020 
capitolul IV – ”Plan de dezvoltare durabilă a orașului Șimleu Silvaniei pentru perioada 2014-2020”, 
Direcția strategică 4 „Îmbunătățirea infrastructurii energetic a orașului Șimleu Silvaniei”, Măsura: 
obiectiv operațional 4.1- Creșterea eficienței energetice, reabilitarea  și modernizarea termică a 
clădirilor, locuințelor și firmelor, aprobată prin Hotărarea Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei 
nr. 60/28.08.2014, actualizată  prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei nr. 
55/29.04.2018; 
 - Planul de acțiune privind Energia Durabilă (PAED), Acțiunea ”Reabilitarea termică a tuturor 
clădirilor ce aparțin Primăriei”, cât și Acțiunea ”Modernizarea instalațiilor de iluminat interior ale 
instituțiilor publice ( de învățământ și de clădiri administrative) utilizând echipamente eficiente energetic 
prin lucrări la minim 3 clădiri publice/an până în anul 2020”, din sectorul/domeniul de activitate ”Clădiri, 
echipamente, instalații municipale”, aprobat prin HCL al Orașului Șimleu Silvaniei nr. 47/31.05.2016; 

 - Expunerea de motive nr. 3127/2019 a Primarului orașului Șimleu Silvaniei; 

 - Raportul de specialitate nr. 3128/2019 al  Viceprimarului orașului Șimleu Silvaniei; 
 - Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, protecţia mediului, turism, conservarea 
monumentelor istorice şi arhitectură; 

 - Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, 
comerţ şi agricultură ale Consiliului Local; 



 

        În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 21, art. 36 alin. 2 lit. b și d, 
alin. 4 lit. a și d, alin. 6 lit. a pct. 9 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, 
cu modificările ulterioare,  
   În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a și e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
    HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art. I. Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 28.09.2017, cu modificările și 
completările ulterioare se modifică și va avea următorul cuprins:  

 ”Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirii 
colegiului a clădirii nr. 2 a Colegiului Național Simion Barnuțiu, Șimleu Silvaniei” în cuantum de 
2.643.429,86 lei (inclusiv TVA). ”  
 
 Art. II. Articolul 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 28.09.2017 , cu modificările și 
completările ulterioare se modifică și va avea următorul cuprins:  
 

 ”Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Orașului Simleu Silvaniei în cuantum de 
388.101,33 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 
contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 46.027,09 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirii colegiului a clădirii nr. 2 a 
Colegiului Național Simion Barnuțiu, Șimleu Silvaniei” ”. 
 

 Art. III. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Orașului Șimleu Silvaniei în 
vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Oraşului Șimleu Silvaniei.  
 Art. IV. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Oraşului Șimleu 
Silvaniei şi publicare pe site-ul propriu al Orașului Șimleu Silvaniei. 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28 februarie 2019, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 
voturi abţineri, 0 voturi împotrivă, din totalul de 17 consilieri/membri prezenţi. 
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