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COMUNA NUCET
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Tel.0245267004, fax 0245267007
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Eficientizare energetica, reabilitarea clădirilor publice si

creşterea gradului de reziliență al UAT NUCET” în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul
Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect

Consiliul  Local  Nucet,  întrunit  în  ședință  ordinară  la  data  de  25.08.2022,  având  în
vedere:

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet înregistrat sub nr. 48/19.08.2022;
- referatul de aprobare al primarului localității înregistrat sub nr. 7395/19.08.2022;
- raportul de specialitate al consilierului achiziții publice înregistrat sub nr. 7354/19.08.2022;
-  prevederile  O.U.G.  nr.  124/2021  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.
135/2020 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;

-  prevederile  H.G.  nr.  209/2022  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a
prevederilor  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  124/2021  privind  stabilirea  cadrului
instituțional  și  financiar  pentru  gestionarea  fondurilor  europene  alocate  României  prin
Mecanismul  de  redresare  și  reziliența,  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;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi
completările ulterioare;

-  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului  local Nucet.

În temeiul art.5, lit. ee și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă proiectul Eficientizare energetica, reabilitarea clădirilor publice si creşterea
gradului de reziliență al UAT Nucet în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare
și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială, Componenta 10 – Fondul Local.

Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului: Eficientizare energetica, reabilitarea clădirilor
publice si creşterea gradului de reziliență al UAT Nucet , în vederea finanțării acestuia în ca-
drul Apelului de proiecte din COMPONENTA 10 – Fondul Local în cadrul Planului Național de Re-
dresare și Reziliență (PNRR).

Art. 3. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției Eficientizare energetica, reabilita-
rea clădirilor publice si creşterea gradului de reziliență al UAT Nucet conform anexei nr.
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul Eficientizare energetica,
reabilitarea clădirilor publice si creşterea gradului de reziliență al UAT Nucet , conform ane-
xei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 5. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului în cuantum de 320.122,79 euro (fără
TVA) respectiv 1.568.601,68 lei (fără TVA) la cursul Inforeuro aferent lunii mai a anului 2021, 1
euro = 4,9 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 100% a cheltuielilor eligibile.
Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coor-
donatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 10 – Fondul Local – Ministerul Dezvol-
tării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata
implementării Eficientizare energetica, reabilitarea clădirilor publice si creşterea gradului de
reziliență al UAT Nucet vor fi susținute din bugetul local al UAT Nucet.

Art. 7. Se împuterniceşte doamna Luisa Marioara Bărboiu, Primarul comunei Nucet , ju-
deţul Dâmbovița, să semneze în numele și pentru UAT Nucet, toate documentele necesare depu-
nerii, precontractării şi contractării proiectului.

Art.8.Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin consilierul achiziții
publice.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei Nucet,
Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării9 controlului de legalitate, primarului
comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în Monitorul oficial al instituției la
adresa www.comunanucet.ro.

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
      Marcel-Matei UNGUREANU SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                              Elena Claudia POPESCU

Nr. 48 din 25 august 2022

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    .13..

Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru,
                                                   ...0..    voturi împotriva

                                       …0..     abțineri.
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.

48/25.08.2022
Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze

procedura

0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p simplă

p absolută p calificată
25.08.2022

2 Comunicarea către primar 26.08.2022

3 Comunicarea către prefectul judeţului 26.08.2022

4 Aducerea la cunoştinţa publică 26.08.2022

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter
individual

26.08.2022

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte
juridice, după caz

26.08.2022
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