
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SAGNA 
HOTĂRÂRE 

nr. 44 din 11.10.2022 
privind modificare art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sagna nr. 19 din 

13.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Reabilitare termica clădire grădiniță, localitate Sagna, com. Sagna, jud. Neamț” 

finanţat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
 

 
Având în vedere: 
 Examinând referatul de aprobare al Primarului Comunei Sagna nr. 6152 din 
07.10.2022, din care rezultă necesitatea investiției pentru „Reabilitare termica clădire 
grădiniță, localitate Sagna, com. Sagna, jud. Neamț” în cadrul ,, PNRR/2022/C10 – 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL” și raportul de specialitate nr. 6153 din 
07.10.2022 întocmit de domnul Dubău Florin. 

a)HG907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 

b)Ordinul referitor la ghidul de finanțare al” „Condiții de accesare a fondurilor 
europene aferente PNRR in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – 
COMPONENȚA C10 – FONDUL LOCAL”– Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației; 

c)Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 
3 lit. ”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. 
(1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1. Se modifica art.2 al Hotararii Consiliului Local Sagna nr. 19 din 13.05.2022, 
privind obiectivul de investitii „Reabilitare termica clădire grădiniță, localitate Sagna, 
com. Sagna, jud. Neamț”, care va avea urmatorul cuprins: 

Comuna Sagna va respecta toate cerintele PROGRAMULUI  si a contractului de 
finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. In acest 
sens, se aproba participarea in cadrul proiectului la Program, respectiv: 
- Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea valorii maxime eligibile a 
proiectului; 
- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 
- Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile 
ale proiectului ce vor aparea pe parcursul derularii proiectului, astfel cum acestea vor 
rezulta din documentațiile tehnico-economice/ elaborate în etapa de implementare; 
- Isi exprima acordul privind achizitia centralizata a doua statii de reincarcare de 
catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei; 

 Valoarea investitiei (fara statii) este de 972.528,61 lei fara TVA, respectiv 
184.750,44 lei TVA. 

 Valoarea statiilor de incarcare este de 246.135,00 lei fara TVA, respectiv 
46.765,65 lei TVA. 

 Valoarea totala a proiectului este de 1.218.663,61 lei fara TVA, respectiv 
231.546,09 lei TVA. 



Art. 2. Celelalte articole ale Hotararii cu nr. 19 din 13.05.2022 rămân neschimbate. 
 
Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul 
Comunei Sagna – Iacob Gheorghe 
 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al 
Comunei Sagna, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Sagna și Prefectului 
Județului Neamț și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, 
precum și pe pagina de internet www.primariasagna.ro. 

 
 

 
Preşedinte de şedinţă, 
     Divile Sergiu 

 
 

                                     Contrasemnează, 
Secretarul General al Comunei Sagna, 

                       Lungu Teodora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


