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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri 
mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii 

de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - 
Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la 

rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente 

 
 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de 
09.11.2022, având în vedere: 

 
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub nr.62/08.11.2022; 
 referatul de aprobare al primarului comunei Nucet, înregistrat sub nr. 9943/08.11.2022; 
 raportul de specialitate al consilierului achizi’ii publice înregistrat sub nr. 9945/08.11.2022; 
 Ordinului nr. 2.605/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a 

fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, Componenta C1 
- Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la 
rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente; 

 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de re-
dresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de re-
dresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 
și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare, precum și ale normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; 

 art. 5, alin. (1), art. 14 alin. (1) – alin. (5), art. 20 alin. (1) lit. (j), art. 23, art. 44, art. 67 alin. 
(1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulteri-
oare; 

 art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului  
național de dezvoltare locală, cu modificările și completările aduse de Ordonanța de Ur-
gență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, pre-
cum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri pu-
blice; 

 art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Nucet. 
 

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

 
HOTĂRĂȘTE 

 

https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2022/ordin_1947-13_07_2022.pdf


 Art.1. Se aprobă depunerea proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri 
mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de 
finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - Managementul 
apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu 
apă și canalizare existente de către comuna Nucet, județul Dâmbovița, în calitate de 
Partener. 
 
 Art.2. Se aprobă participarea în cadrul Programului de finanțare a 379 de gospodării 
din comuna Nucet, județul Dâmbovița în calitate de beneficiari eligibili conform prevederilor 
Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de 
redresare și reziliență, Componenta C1 - Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea 
conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente. 
 

Art.3. Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului “Sprijinirea conectării populației cu 
venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente”, corespunzătoare 
celor 379 de gospodării din comuna Nucet, județul Dâmbovița participante la Programul de 
finanțare în calitate de beneficiari finali, în cuantum de 720.100 euro, fără TVA (379 
gospodării x 1.900 euro/gospodărie), respectiv 3.542.531,95 lei, fără TVA (Cursul valutar 
utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9195 lei, valabil la 
31.05.2021, conform prevederilor Ghidului specific). 
 
 Art.4. Se împuternicește doamna Luisa Marioara Bărboiu, Primar al comunei Nucet, 
să semneze toate actele necesare depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu 
venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în numele comunei 
Nucet, în calitate de Partener. 
 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei 
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării 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 

    Georgeta Viorica GHEORGHE          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                               Elena Claudia POPESCU 

 
 
 

Nr. 63 din 09 noiembrie 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. 
63/09.11.2022 

Nr. 
crt. 

 Operaţiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN 

 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

http://www.comunanucet.ro/


1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p 
simplă p absolută p calificată 

09.11.2022  

2 Comunicarea către primar 09.11.2022  

3 Comunicarea către prefectul judeţului 09.11.2022  

4 Aducerea la cunoştinţa publică 09.11.2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual 

  

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce 
efecte juridice, după caz 

09.11.2022  

 


