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H O T A R A R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  
investi郡ii „CreКterea eficienței energetice Кi gestionarea inteligentă a energiei pentru grădinița cu 
program normal Glogoveanu, comuna Йelaru, județul Dâmbovița” 
 
             Consiliul local al comunei Şelaru,  judeţul Dâmboviţa, întrunit în şedinţ< ordinar< în data de 
 30 iunie 2021; 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare 群i motivare al primarului comunei Selaru  domnul Matei  

Gheorghi郡<, privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi郡ii             
„CreКterea eficienței energetice Кi gestionarea inteligentă a energiei pentru grădinița cu program 
normal Glogoveanu, comuna Йelaru, județul Dâmbovița”; 

- raportul compartimentului de urbanism  cu privire la indicatorii tehnico- 
economici  pentru obiectivul de  investi郡ii„CreКterea eficienței energetice Кi gestionarea inteligentă a 
energiei pentru grădinița cu program normal Glogoveanu, comuna Йelaru, județul Dâmbovița” ;  

- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Selaru cu  
privire la proiectul de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investi郡ii „CreКterea eficienței energetice Кi gestionarea inteligentă a energiei pentru grădinița cu 
program normal Glogoveanu, comuna Йelaru, județul Dâmbovița;  
                 -     prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,   cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
                 În temeiul art.129 alin.(2) lit. b), lit.c, alin.(4) lit.d),  alin.(6) lit.c), art.196 alin.(1) lit.a), din 
Ordonan郡a de Urgen郡< a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modific<rile 群i 
complet<rile ulterioare;  
 
                                                                HOT;R;ŞTE 
 
             ART.1.  Se aprob< indicatorii tehnico-economici, la obiectivul de investitii „CreКterea 
eficienței energetice Кi gestionarea inteligentă a energiei pentru grădinița cu program normal 
Glogoveanu, comuna Йelaru, județul Dâmbovița” prezenta郡i  în  anexa la prezenta hot<râre. 
            Anexa face parte integrant< din prezenta hotarare. 
            ART. 2.    Cu ducerea la îndeplinire se oblig< primarul comunei Şelaru prin compartimentele 
de specialitare, iar comunicarea va fi facuta de  secretarul general al comunei Șelaru. 
 

                                  PREȘEDINTE DE ȘEDIN軍Ă, 
                                                        BĂLĂBĂNEANU MARIAN 
 
Selaru, 

Nr.  28                                                                                              Contrasemneaz<, 
Data:  30.06.2021                                                                                   SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                                     Dragne Emilian Petre 
 
 



 

 

                                                                                                Anexa la HCL nr.28 a Consiliului Local  
                                                                                al comunei  Selaru din data de 30.06.2021 

        

 

                                               

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 
„CreКterea eficienței energetice Кi gestionarea inteligentă a energiei pentru 

grădinița cu program normal Glogoveanu, comuna Йelaru, județul Dâmbovița” 
 

TITULAR: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SELARU 
BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SELARU 
 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
 

A) Valoarea Investitiei  
TOTAL :  2.714.994,91  LEI (cu TVA inclus) 
Din care 
  C+M :  2.107.069,33 LEI (cu TVA inclus) 
 

B) Capacitati : -    Ac = 449,22 mp; 
                  -    Adc = 449,22 mp; 
                  -    Au  = 350,42 mp; 
                  -    POT  : 31,00%; 
                  -    CUT : 0,31. 

- suprafa郡a totala a  ternului: 1450 mp; 
 

C) Durata de realizare a investitiei:   24 luni; 
 

D) Finantarea investitiei: Administra郡ia Fondului de Mediu. 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDIN軍Ă 
    BĂLĂBĂNEANU MARIAN                            SECRETAR GENERAL, 
                                                                               Dragne Emilian Petre  

 
 
 


