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PROIECT : REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ORAȘUL PUCIOASA ȘI IN ZONELE FUNCȚIONALE 

ALE ACESTUIA 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de Investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate 

tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 

durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  

Obiectiv specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă 

Apel de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1. 

 

 

ANGHELESCU Teodora, primarul Comunei Bezdead, județul Dâmbovița 

 

 Având in vedere: 

- referatul de aprobare cu privire la aprobarea proiectului: REDUCEREA EMISIILOR DE 

CARBON IN ORAȘUL PUCIOASA ȘI IN ZONELE FUNCȚIONALE ALE ACESTUIA  și a 

cheltuielilor aferente în vederea implementării, înregistrat cu nr. 3819 / 18.05.2020,  

- raport de specialitate cu privire la aprobarea proiectului: REDUCEREA EMISIILOR DE 

CARBON IN ORAȘUL PUCIOASA ȘI IN ZONELE FUNCȚIONALE ALE ACESTUIA  și a 

cheltuielilor aferente în vederea implementării, înregistrat sub nr. 3820 /18.05.2020; 

- prevederile O.U.G. nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale 

si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta; 

-prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020;  

-prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară 

a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020; 
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Comuna Bezdead, nr. 247A, județul Dâmbovița  

 

PRIMARUL 

 

PRIVEȘTE: Aprobarea proiectului: REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ORAȘUL 

PUCIOASA ȘI IN ZONELE FUNCȚIONALE ALE ACESTUIA și a cheltuielilor aferente în vederea 

implementării  
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- prevederile H.C.L. Bezdead nr. 106/16.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico-

economice în faza Studiu de Fezabiliate (S.F.), precum și a indicatorilor tehnico economici 

pentru obiectivul de investiții: REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ORAȘUL 

PUCIOASA Șl IN ZONELE FUNCȚIONALE ALE ACESTUIA; 

-  bugetul proiectului din cererea de finanțare nr.: S/DB/2019/3/3.2/4/1165/18.10.2019; 

- devizul general al proiectului elaborat de proiectantul de specialitate; 

- prevederile ghidului specific Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 

urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de 

adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon 

în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 

- Acord de asociere; 

- Acord de parteneriat nr. 23941 / 7607 / 5725 / 5266 / 6178 / 8400 / 17.10.2019; 

- Scrisoare finalizare a etapei ETF nr. 5867 / 07.04.2020 transmisă de către O.I. ADR Sud 

MUNTENIA; 

- avizul tuturor comisiilor de specialitate. 

În temeiul art. 136, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 
P R O P U N E  

 
ART 1. Se aprobă proiectul: REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ORAȘUL 
PUCIOASA Șl IN ZONELE FUNCȚIONALE ALE ACESTUIA, în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1. 
 
 
ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN  
ORAȘUL PUCIOASA Șl IN ZONELE FUNCȚIONALE ALE ACESTUIA, în cuantum de 
26.077.939,30 lei (inclusiv TVA). 
 
ART 3. Se aprobă contribuția în proiect a valorii de 2.320.315,57 lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 475.152,47 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului: 
REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ORAȘUL PUCIOASA Șl IN ZONELE 
FUNCȚIONALE ALE ACESTUIA, contribuții ce vor fi suportate în integralitate de către 
LIDERUL DE PROIECT – UAT ORASUL PUCIOASA. 
 
ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului: REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ORAȘUL PUCIOASA Șl IN 
ZONELE FUNCȚIONALE ALE ACESTUIA, pentru implementarea proiectului în condiții 
optime, se vor asigura în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. 
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ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
ART 6. Se împuternicește domnul ANA Constantin-Emilian – reprezentant legal al U.A.T. 
Orașul Pucioasa să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele 
U.A.T. Orașul Pucioasa şi al Parteneriatului încheiat în data de 17.10.2019, U.A.T. Orașul 
Pucioasa având calitatea de Lider de proiect. 
 
ART 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul U.A.T. 
Comuna Bezdead, iar secretarul general o va comunica către instituțiile si persoanele 
interesate. 
 
 

                                    
 

                                   Primarul U.A.T. COMUNA BEZDEAD, 

     ANGHELESCU Teodora 

         

          

 

 

 

 

 

                                                                  Avizat pentru legalitate 

             Secretar General U.A.T. COMUNA BEZDEAD 

         DAVIDOIU Ionut 

 

 
 


