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              HOTĂRÂRE NR.32 
privind aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI 

GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA PRIMĂRIA COSTEŞTI”, a cheltuielilor 
legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local 

 
 
 

           Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa extraordinară, convocată de 
ȋndată, în ziua de 28.04.2022; 
             Având în vedere: 

  -Referatul de aprobare nr.9731 din data de 26.04.2022, întocmit de iniţiator, domnul ing.Baicea 
Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş, prin care se susține necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
             -Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.9732/26.04.2022, prin care se 
motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivității; 

  -avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costeşti; 
             -art.120 și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată; 
             -art.8 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
             -art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
             -Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
             -O.U.G. nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

  -O.U.G. nr.124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum 
și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență; 

-Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente 
Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte componenta 10 – Fondul 
Local, I.3 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la 
nivelul unităților administrativ-teritoriale. 

 -art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 
nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 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.(1).Se aprobă proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA 
INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA PRIMĂRIA COSTEŞTI”, și depunerea acestuia în cadrul apelului de 
proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local 
cu o valoare maximă eligibilă de 4.245.336,48 lei fără TVA aferent cheltuielilor eligibile, sumă ce 
corespunde unei suprafețe desfășurate de 1960 mp pentru lucrările de reabilitare energetică moderată. 



     (2).Valoarea maximă eligibilă a proiectului a fost calculată în conformitate cu precizările din 
ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului 
Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10. 
 

Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 440 euro/mp, fără TVA. 

 

  Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, 
COMPONENTA C10 – Fondul Local, costuri: 1 euro=4,9227 lei. 

     (3.)Se mandatează dl.ing.BAICEA ION, Primarul U.A.T. Oraşul Costeşti să depună cererea de 
finanţare şi anexele la cererea de finantare pe platforma de investiții a Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, www.mdlpa.ro/investiții/PNRR . 

Art.2.Se aprobă asigurarea și susținerea cheltuielilor neeligibile pentru implementarea 
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico economice/contractul de lucrări 
solicitate în etapa de implementare. 

Art.3.Se aprobă contractarea finanțării prin Planului Național de Redresare şi Reziliență în 
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – Fondul Local pentru obiectivul de 
investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI 
LA PRIMĂRIA COSTEŞTI”. 

Art.4.(1). Se aproba Nota de fundamentare a investiției – Anexa 1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

(2). Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse 
pentru reabilitarea energetică moderată a clădirii (inclusiv a instalațiilor aferente acesteia), așa cum 
reiese din Raportul de audit energetic se regăseşte în anexa nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.5.(1). Se nominalizează dl.ing. BAICEA ION, Primarul U.A.T. Oraşul Costeşti ca 
reprezentant legal al Oraşului Costeşti în relația cu Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Autoritatea finanțatoare.  

  (2).Se mandatează dl.ing. BAICEA ION, Primarul U.A.T. Oraşul Costeşti, în calitatea              
de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare elaborarii si implementarii proiectului 
de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A 
ENERGIEI LA PRIMĂRIA COSTEŞTI”. 
      Art.6.Primarul Orașului Costești, judetul Arges și compartimentele de specialitate, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7.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:28.04.2022 
 

                                                                                                                   Contrasemnează: 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI 
  VASILESCU DORIN                                  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” = 15 
Nr. total de consilieri prezenti     =15                                                                - “contra”=  0 
Nr. total de consilieri absenti       = 2                                                               - “abtineri”=  0 
 
Se comunică 1 exemplar Institutiei Prefectului- judetul Argeș/1 exemplar Primar/1 exemplar dosar/1 exemplar 
afișat. 
 

 

http://www.mdlpa.ro/investiții/PNRR

