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HOTĂRÂRE

privind exprimarea acordului de principiu în vederea depunerii cererii de finanțare
aferentă Programului Operațional Regional 2014 – 2020 POR/2016/3/3.1/B/1 – 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, ghidul aflându-se în consultare publică

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  Primarul  Orașului  Recaș  cu  privire  la  exprimarea

acordului de principiu în vederea depunerii cererii de finanțare aferentă Programului
Operațional Regional 2014 – 2020 POR/2016/3/3.1/B/1 – 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,  ghidul  aflându-se  în  consultare
publică;

 referatul  nr.  12.601  /  30.08.2016 întocmit  de  șeful  Serviciului  Dezvoltare,  Situații  de
Urgență și Autofinanțate din cadrul Primăriei orașului Recaș;  

 referatul nr. 2.610 / 29.08.2016 al Liceului teoretic Recaș, înregistrat la Primăria orașului
Recaș sub nr. 12.574 / 29.08.2016;  

 prevederile Programului Operațional Regional sesiunea 2014 – 2020, 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;

  prevederile  H.G.  nr.  28  /  9  ianuarie  2008,  privind  aprobarea  conținutului-cadru  al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de
intervenții;

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), c), d), alin. (4) lit. a), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit.
a) pct. 2 și pct. 3,  art. 115 alin. (1) lit. b) și în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.
215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. – Se  emite acordul  de principiu  în vederea depunerii  cererii  de finanțare aferentă
Programului  Operațional  Regional  2014  –  2020  POR/2016/3/3.1/B/1  –  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, ghidul aflându-se în consultare publică.
  
Art. 2. – Se desemnează responsabil legal pentru implementarea proiectului prevăzut la art. 1
al prezentei hotărâri, domnul Pavel Teodor, în calitate de primar al Oraşului Recaş.

Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarului
orașului  Recaș  și  Serviciului  Dezvoltare,  Situații  de  Urgență  și  Autofinanțate  din  cadrul
Primăriei orașului Recaș.

Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Liceului Teoretic Recaș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Serviciului Dezvoltare, Situații de Urgență și Autofinanțate din cadrul Primăriei orașului 

Recaș;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediu instituţiei şi mass-media. 

                    Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează
                            Consilier                                                    Secretar oraș
               Mircea - Cosmin ANTONESCU                      Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.08.2016
Nr. 102
Adoptată cu 13 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 13
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind exprimarea acordului de principiu în vederea depunerii cererii de finanțare
aferentă Programului Operațional Regional 2014 – 2020 POR/2016/3/3.1/B/1 – 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, ghidul aflându-se în consultare publică

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 referatul  nr.  12.601  /  30.08.2016 întocmit  de  șeful  Serviciului  Dezvoltare,  Situații  de

Urgență și Autofinanțate din cadrul Primăriei orașului Recaș cu privire la exprimarea
acordului de principiu în vederea depunerii cererii de finanțare aferentă Programului
Operațional Regional 2014 – 2020 POR/2016/3/3.1/B/1 – 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,  ghidul  aflându-se  în  consultare
publică;

 referatul nr. 2.610 / 29.08.2016 al Liceului teoretic Recaș, înregistrat la Primăria orașului
Recaș sub nr. 12.574 / 29.08.2016;  

 prevederile Programului Operațional Regional sesiunea 2014 – 2020, 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;

  prevederile  H.G.  nr.  28  /  9  ianuarie  2008,  privind  aprobarea  conținutului-cadru  al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de
intervenții;

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), c), d), alin. (4) lit. a), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit.
a) pct. 2 și pct. 3,  art. 115 alin. (1) lit. b) și în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.
215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. – Se  emite acordul  de principiu  în vederea depunerii  cererii  de finanțare aferentă
Programului  Operațional  Regional  2014  –  2020  POR/2016/3/3.1/B/1  –  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, ghidul aflându-se în consultare publică.
  
Art. 2. – Se desemnează responsabil legal pentru implementarea proiectului prevăzut la art. 1
al prezentei hotărâri, domnul Pavel Teodor, în calitate de primar al Oraşului Recaş.

Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarului
orașului  Recaș  și  Serviciului  Dezvoltare,  Situații  de  Urgență  și  Autofinanțate  din  cadrul
Primăriei orașului Recaș.

Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Liceului Teoretic Recaș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Serviciului Dezvoltare, Situații de Urgență și Autofinanțate din cadrul Primăriei orașului 

Recaș;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediu instituţiei şi mass-media. 

PREŞEDINTE,
                                                 Consilier local ______________               Vizat,
                                                                                                           SECRETAR ORAŞ,
                                                                                                    C.j. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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