
              

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ORAŞUL COSTEŞTI                                                             
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                        
                                                               
 
                           HOTĂRÂRE NR.24 

privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul local,  I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice 
pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
cu proiectul: „CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A 
ENERGIEI LA LICEUL TEORETIC COSTEŞTI” și aprobarea fazelor Nota conceptuală şi Tema 

de proiectare pentru obiectivul de investiţii „CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI 
GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA LICEUL TEORETIC COSTEŞTI” 

 
 
 

           Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa extraordinară, în data 
de 10.03.2022; 
           Având în vedere: 
           - referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing.Baicea Ion- Primarul oraşului 
Costeşti, judeţul Argeş, înregistrat sub nr.5513 din data de 04.03.2022, ca instrument de iniţiere 
al proiectului de hotărâre, din care rezultă necesitatea şi oportunitatea participării la apelul                       
de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul 
local,  I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate 
la nivelul unităților administrativ-teritoriale; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.5514/04.03.2022;  
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costeşti; 

            -prevederile Ghidului Specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR 
în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10. 

-prevederile H.G. nr.907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației 
tehnico- economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție; 
          - prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           - art. 129 alin.(2) lit.b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.Se aprobă participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul local,  I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor 
publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-
teritoriale, cu proiectul: „CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA 
INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA LICEUL TEORETIC COSTEŞTI”. 

Art.2.Se aprobă Nota Conceptuală pentru obiectivul de investiţii „CREŞTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA LICEUL 
TEORETIC COSTEŞTI”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 



              

 
Art.3.Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii „CREŞTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA LICEUL 
TEORETIC COSTEŞTI”, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art.4.Se aprobă elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
(D.A.L.I.) şi Proiectul tehnic de execuţie (P.T.E.) în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA 
LICEUL TEORETIC COSTEŞTI”. 

Art. 5. Se aprobă achiziţia, în condiţiile legii,  a următoarelor servicii: 
-Serviciile de consultanţă pentru elaborarea cererii de finanţare nerambursabilă şi 

depunerea dosarului de finanţare; 
-Servicii de proiectare faza DALI -  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 

pentru obiectivul de investiții  şi PT - proiect tehnic de execuţie; 
-Servicii de audit energetic aferent obiectivului de investiție; 
-Servicii de expertizare tehnică a clădirii publice; 
-Servicii de elaborare studiu geotehnic. 

 Art.6.Se împuterniceste dl.ing.BAICEA ION, Primarul Oraşului Costeşti, judeţul Argeş,                
ȋn calitate de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare întocmirii, aprobării și 
implementării obiectivului de investiţii „CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI 
GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA LICEUL TEORETIC COSTEŞTI”. 
 Art.7.Primarul Orașului Costești, judetul Arges și compartimentele de specialitate,                   
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.8.Prezenta hotărȃre se comunică, ȋn mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al orașului, ȋn termenul prevazut de lege, Primarului orașului Costești, județul Argeș, 
Instituției Prefectului județul Argeș, se afisează la sediul instituției precum și pe pagina de internet. 
 

 
 
Dată astăzi:10.03.2022 

 
                                                                                                              Contrasemnează: 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI 
  VASILE ION DAN                    CHIRIȚĂ IULIANA 
 
 
  
 
 
 
Prezenta hotărȃre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 și alin.3 din                      
OUG nr.57/2019 
 
Nr. total de consilieri ȋn funcție   =17                                                   Voturi  - “pentru” = 16 
Nr. total de consilieri prezenti     =16                                                                - “contra”=  0 
Nr. total de consilieri absenti      =  1                                                               - “abtineri”=  0 
 
 
 
Se comunică 1 exemplar Institutiei Prefectului- judetul Argeș/1 exemplar Primar/1 exemplar 
dosar/1 exemplar afișat. 


