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privind aprobarea proiectului de finanlare ,,fnstalarea unui sistem de incilzire qi
de asigurarea de api caldi care utilizeazil energie regenerabili la doui

obiective din localitatea comunei Ojdula"
consiliul Local al somunei ojdula, judelur covasna,
analizdnd necesitatea qi oportunitatea realizdrii investifiei ,,Instalarea unui

sistem de incSlzire qi de asigurarea de apd caldd care utiltzeazd, energie regenerabild
la doud obiective din localitateacomunei Ojdula,'

analtzdnd argumentele prezentate in expunerea de rnotive a primarului
comunei Ojdula precum qi cele prezentate in avizul comisiei de specialitate

lindnd cont de prevederile Ghidului de finanlare Mdsura 2.4 Sprijin pentru
investilii inovative, proteclia mediutrui qi energie regenerabild

tn temeiul dispoziliunilor art.36 alin.(2) lit.d), gi alin. (6) lit. a, pct. 13, art. 45
alin.(2), art.1l5 alin.(1) lit.b gi art" 126 din Legea w" 2ISDA1 privind administra{ia
publicd locald, republicatd, cu rnodificdriie gi completdrile ulterioare

HOTANASTE

Art' lt. - Se aprobd necesitatea, oportunitatea gi potenliaXul economic al investiliei
,,Instalarea unui sistem de incdlzire gi de asigurarea de apd caldd care utili zeazd,
energie regenerabild la doud obiective din localitateacomunei Oj4ula,, aga cum este
descris in Studiul de Fezabilitate, anexa nr. 1 la prezenta Hotdr6re. proiectul va fi
depus in cadrul Mdsurii 2.4 - Sprijin pentru investifii inovative, proteclia mediului qi
energie regenerabild - Apel M19.2 M2.4l5c-1l18 GAL LEADER ANGUSTIA"
{rt. 2" - Se aprobd impiementarea proiectutrui Instalarea unui sistem de incilzire
gi de asigurarea de api caldi care utilizeazi energie regenerabili la doui
obiective din loealitatez cornunei Ojduta denumit in continuare proiectul.
Art. 3" - Cheltuielile aferente Proiectului se prevdd in bugetul local pentru perioada
de tealizate a investiliei, in cazul oblinerii finanprii prin programul Nalional de
Dezvoltare Rurald - F.N.D"R. LEADER AIIGIJSTIA, aqa cum sunt prevdzute in
Anexa nr. 1 (studiul de fezabilitate) la prezentahotdrdre.
Art' 4' - Consiliul Local ojdula se obligd s5 asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanld a investiliei pe o perioadd de minimum 5 ani de la data
efectuLdrii ultimei pldli in cadrul proiectului.
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Art' 5. - Numdrul de locuitori deservili de proiect este de 3505 conform datelor
Recensdmdntului din anul Z0Il.
Art. 6. - Se aprobi cd proiectul nu va fi generator de venit.
Art. 7 - consiliul Local ojdula se obligd sd asigure cofinanlarea
neeligibile) aferente proiectului aga cum sunt descrise in Anexa nr. 2
Hotdr6re (Bugetul indicativ)
fut. 8. - Se aprobd nominalizarea gi delegarea D-lui primar, Br[nduq-Dendyuk
Vasile-Silvestru in relalia cu AFIR qi GAL ANGUSTIA in deruI;trea"proiectului, pe
p eri o ada r ealizarc a ace stui a.

Art' 9. - Aducerea Ia indeplinire a prezentei hotdrdri se asigurli de cdtre primarul
Comunei Ojdula.
Art' 10. - Prezenta hotdrdre se comunicS, prin intermediul secretarului Consiliului
Local al Comunei Ojdula, in termenul prev[rut de lege, primarului Comunei Ojdula
gi prefectului judelului Covasna qi se aduce la cuno,stinfa public[ prin afiqarea la
sediul primdriei, precum qi pe pagina de internet a cornunei ojdula.
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