
 

Nr. 4445/22.06.2021 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE  

în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI), pentru investiția 

”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii 

gimnaziale „Bod Péter” din Județul Covasna, Comuna Cernat” 

  

 

 Primarul  comunei Cernat, judeţul Covasna,  

 Analizând documentația investiției ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale „Bod Péter” din Județul Covasna, Comuna 

Cernat,” .  

 Potrivit prevederilor: 

• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, republicată, cu modificările ulterioare,  

•  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  

• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice 

• Hotărârea nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor 

publice 

 În temeiul prevederilor în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. d), 

alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ ;, 

 

H O T Ă R E Ş T E : 

 

 Art.1. Se aprobă NOTA CONCEPTUALĂ în vederea elaborării documentației tehnico-

economice (faza DALI), pentru investiția ” ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale „Bod Péter” din Județul Covasna, 

Comuna Cernat””, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării documentației tehnico-

economice (faza SF), pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale „Bod Péter” din Județul Covasna, 

Comuna Cernat”, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Cernat. 

  

 
Cernat la 22.06.2021 

Primar,  

Rákosi Árpád 
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Nr. 4446/22.06.2021 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE  

în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI), pentru investiția ” ”Creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale „Bod 

Péter” din Județul Covasna, Comuna Cernat”” 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, care reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a 

lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții, ale căror cheltuieli, destinate 

realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-

teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează total sau 

parțial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit art. 1 alin. (2) din HG nr. 907/2016,  documentațiile sus menționate se elaborează, pe 

etape, astfel: în etapa I: 

 (i) nota conceptuală; 

(ii) tema de proiectare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

În contextul celor de mai sus am inițiat proiectul de hotărâre pe care vă rog ca după deliberare să-

l aprobați în forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia ședinței ordinare ale consiliului 

local din luna iunie  2021. 

Cernat la 22.06.2021 

Primar,  

Rákosi Árpád 
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Nr.  4447/22.06.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE  

în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI), pentru investiția ” 

”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii 

gimnaziale „Bod Péter” din Județul Covasna, Comuna Cernat” 

 

 

Subsemnatul Biro Tamas,  consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

analizând proiectul de hotărâre sus citat, am reţinut că este întocmit în conformitate cu 

prevederile legale, este necesar şi oportun. 

 În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărăre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin. (8) lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna iunie 

2021. 

 

 

Cernat la  22.06.2021 

 

Bíró Tamás  

Consilier 

Compartimentul de urbanistică și amenajarea teritoriului   
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H O T Ă R Â R E A   Nr. 34/2021 
privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE  

în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI), pentru investiția ”Creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale „Bod 

Péter” din Județul Covasna, Comuna Cernat” 

 
 Consiliul Local al comunei Cernat. judeţul Covasna,  

Întrunit în şedinţa ordinară de consiliu în data de 30.06.2021, 

 Analizând, proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4445/22.06.2021şi referatul de aprobare pentru 

susținerea proiectului de hotărâre privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE 

PROIECTARE în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI), pentru investiția ” 

Văzând raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, precum şi raportul al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului,  

 Potrivit prevederilor: 

• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, republicată, cu modificările ulterioare,  

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  

• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice 

• Hotărârea nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice 

 În temeiul prevederilor în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. d), alin. (14), 

art. 139 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;, 

 

H O T Ă R E Ş T E : 

 

 Art.1. Se aprobă NOTA CONCEPTUALĂ în vederea elaborării documentației tehnico-

economice (faza DALI), pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale „Bod Péter” din Județul Covasna, 

Comuna Cernat” conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării documentației tehnico-

economice (faza DALI), pentru investiția ” ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirea școlii gimnaziale „Bod Péter” din Județul Covasna, 

Comuna Cernat””, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Cernat. 

 

Cernat la 30.06.2021 

 Președintele de ședință      Contrasemnează 

      Vén Gábor        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
 

 

Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu ședințele consiliului local 

1 ex.la primar  

1 ex.la Instituţia Prefectului jud. Covasna 

1 ex.la afişare  
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