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                                                                HOTĂRÂREA NR. 75 
                                                                     din 18.06.2019                                                                                        

     privind aprobarea proiectului: „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Orășenesc ”Prof. 
Dr. Ioan Pușcaș”” inclusiv a cererii de finanţare și a cheltuielilor aferente,  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 

2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI  
 
              Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj,  întrunit în şedinţă publică în data de  

18 iunie 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. 9545/2019 a Primarului orașului Șimleu Silvaniei; 
 - Raportul de specialitate nr.  9546/2019 al  Serviciului urbanism; 

- Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Creșterea 
eficienței energetice a Spitalului Orășenesc Prof. Dr. Ioan Pușcaș”; 
 - 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, OUG nr. 
114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 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,  

 
        HOTĂRĂŞTE: 

 
 

    Art.1. Se aprobă proiectul și cererea de finanţare aferentă, cu titlul : „Creșterea eficienței 
energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Prof. Dr. Ioan Pușcaș””, şi a cheltuielilor aferente, în 
vederea finanțării acesteia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. Apelului de proiecte POR 2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI. 
 Art.2. Se aprobă valoarea totală a cererii de finanţare pentru proiectul: „Creșterea eficienței 
energetice a clădirii Spitalului Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș”” în cuantum de 
22.106.685,29 lei (inclusiv TVA), din care: valoare totală eligibilă: 12.482.939,77 lei  şi valoare 
totală neeligibilă: 9.623.745,52 lei. 
 Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Orașului Șimleu Silvaniei, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare totală de 
9.623.745,52 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
249.658,80 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii 
Spitalului Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș””. 
 Art.4. Se vor suporta din bugetul propriu al Orașului Șimleu Silvaniei toate cheltuielile 
necesare implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului 
Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș””, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, inclusiv corecțiile financiare care se pot 
impune în urma procedurii de verificare a achizițiilor (dacă va fi cazul). 
 Art.5. Se împuternicește Primarul orașului Șimleu Silvaniei, dl. SEPTIMIU CĂTĂLIN 
ȚURCAȘ, ca reprezentant legal al Orașului Șimleu Silvaniei,  să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele Orașului Șimleu Silvaniei. 
       Art.6. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârile 
Consilului Local nr. 83/31.07.2017 și 85/17.07.2018. 
 Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul orașului Șimleu Silvaniei în 
vederea ducerii sale la îndeplinire: 
             - Primarului Orașului Șimleu Silvaniei 
                        - Prefectului Județului Sălaj 
                        - Serviciului Urbanism 
                        - Direcției Economice 
                        - dosar hotărâri. 
 
 
 
 



 
 Art.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local  al orașului Șimleu Silvaniei și prin publicare pe site-ul propriu al Orașului Șimleu Silvaniei. 
 
 
        Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 18.06.2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
2, lit. „a” şi ”e” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi pentru, 12 voturi împotrivă, 12 voturi abţineri,  din 
totalul de  17 consilieri prezenţi. 

 
 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                 LAZAR IOAN-RADU                                                              SECRETAR DELEGAT,  
                                                 ALINA-MARIANA PETHO  
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RECTIFICARE  
referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 75/18.06.2019  privind aprobarea proiectului: 
„Creșterea eficienței energetice a Spitalului Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș”” inclusiv a 

cererii de finanţare și a cheltuielilor aferente,  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 2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI  
 

       
 
 
 La Hotărârea Consiliului Local nr. 75/18.06.2019  privind aprobarea proiectului: „Creșterea 
eficienței energetice a Spitalului Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș”” inclusiv a cererii de finanţare și a 
cheltuielilor aferente,  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 
2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, la mențiunea privind cvorumul cu care a fost adoptată hotărârea, se face 
următoarea rectificare:  
  
 - în loc de ” Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 18.06.2019, cu respectarea prevederilor 
art. 45, alin. 2, lit. „a” şi ”e” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi pentru, 12 voturi împotrivă, 12 voturi 
abţineri,  din totalul de  17 consilieri prezenţi.” se va citi:  ”Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 
18.06.2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 2, lit. „a” şi ”e” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi 
pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abţineri,  din totalul de  13 consilieri prezenţi.”                                                                              
 
 
                                                                             ...... 
  
 
 
 

 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR DELEGAT,  
                  LAZAR IOAN-RADU                                                           ALINA-MARIANA PETHO  
                                                   
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


