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ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SNAGOV
HOTARARE
privind ,rCresterea performantei energetice a blocului de locuinte P4, Soseaua Ghermanet
Nr.41, Sat Ghermanesti, Comuna Snagov"

\,,

Consiliul Local al comunei Snagov;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive prezentata de Primarul Comunei Snagov;
- Raportul de specialitate al Compartimentului ,rAchizitii Publice" prin care se prol
,,Cresterea performantei energetice a blocului de.'locuinte P4 Soseaua Gherman
Nr.41, Sat Ghermanesti, Comuia Snagov"l *orfr

In conformitate cu:
- prevederile tegii nr,273t2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;

-

prevederile OUG nr 18/2009 privind cresterea performantei energetic
^
blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art,36, alin.2, lit.b si lit.c coroborat cu alin. 4, lit.d si lit.f coroborat cu
alin.6 tit.a), pct.13 si art. 450 alin. 1 si alin.2, art,47 si art.115 alin.(l), lit.b) si alin.(3) din
Legea 215t2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile
ulterioare:

HOTARASTE
aproba accesarea unei finantari prin intermediul Programului privind cresl
performantei energetice a blocurilor de locuinte gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regiont
Aclministratiei Publice pentru realizarea proiectului privind ,,Cresterea performantei energ
a blocului de locuinte P4, Soseaua Ghermanesti, Nr.41, Sat Ghermanesti, Comuna Snagov'
Art.2. Se aproba cofinantarea din bugetul local in valoare de293.194,00lei, reprezen
30% din valoarea cheltuielilor de constructii si montaj privind ,rCresterea performr
energetice a blocului de locuinte P4, Soseaua Ghermanesti, Nr.41, Sat Ghermanesti, Con
Snagov".
Art.3. Se aproba finantarea cheltuietilor corespunzatoare cotei de contributie ce r(
proprietarilor / asociatiei de proprietari, in cuantum de 195.462,00 lei reprezentand 20ol
valoarea lucrarilor, cu recuperarea sumelor in conditiile punctului 14, alin. (1) din I
nr.63t2012 pentru modificarea si completarea OUG nr. 18/2009 privind cresterea perform
energetice a blocurilor de locuinte.
Art.4. Consiliul Local al Comunei Snagov, Judetul Ilfov se angajeaza sa suportr
bugetul local toate cheltuielile aferente inventarierii blocurilor de locuinte si a elabo
documentatiei de proiectare, conform art,12 din OUG 1812009,
Art.S. Se aproba Indicatorii tehnico-economici, prezentati in Anexa nr.l la prei
Hotarare.
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Art.6. Se desemneazi responsabil de proiect gi se imputernicegte pentru realizarea
investitiei si pentru relatia cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in raporl
cu proiectul privind ,,Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte P4, Soseauz
Ghermanesti, Nr.41, Sat Ghermanesti, Comuna Snagov", primarul localitl(ii Snagov, Jude{u
Ilfov, domnul Marian OANCEA.
Art.T,Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Snagov prir
aparatul propriu de
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