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H O T Ă R Â R E A  nr.  64  /  2022 
 

privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență - 
Componenta 5 - Valul Renovării, Apel  de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/2/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de 
proiect pentru obiectivul de investiții ,,RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU 

APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, 
ETAPA A II A” 

 
  Consiliul  local  al  comunei  Gălăuțaș, județul Harghita,  întrunit  în  ședința  

extraordinară,     convocată de îndată,  din data de 7 octombrie 2022; 

   

Având  în vedere: 

-  Referatul  de aprobare,   înregistrat  sub  nr. 7/  119/06.10.2022  întocmit  de  Primarul  

comunei  Gălăuțaș,  prin  care  solicită  inițierea  unui  proiect   de  hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apel  de 
proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: 
PNRR/2022/C5/2/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții 
,,RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI ÎN 
COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, ETAPA A II A”    

-Raportul  compartimentului  de  resort, înregistrat  sub  nr. 7/120/06.10.2022 întocmit  de către  

compartimentul de resort  din  cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș; 
Prevederile din: 

-  OUG 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 OUG 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, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare; 

-HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 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  OUG 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; 

 -Ordinul nr. 444/2022  pentru aprobarea Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor 

europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte 

PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — 

Schema de granturi  pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, 
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operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale; 

-Ordinul nr. 2612/2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru 
modificarea și completarea ghidurilor specifice-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente 
Planului național de redresare și reziliență-componenta 5-Valul renovării; 

-  art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constituția României, republicată; 

-  art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificata 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; 
- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ; 

- Legea  nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în  administrația  publică, proces -verbal 

de afișare nr. 7/35/2022; 
-Legea  nr. 50/1991  privind  autorizarea  executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv 

comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 
9/60/2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, 
protecţie socială şi protecţia mediului nr. 10/52/2022,  comisia pentru administraţia publică locală, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.  11/65/2022,  

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 
       In temeiul   dispozițiunilor art.  129 alin. 1, alin. 2 lit. b), lit. d) , alin. 4 lit. d), alin. 7,  lit. n),  art. 

196 alin. 1 , lit. a) din   Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019   privind  Codul administrativ , 

cu modificările și completările ulterioare: 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

ART.1. Se aprobă depunerea cererii de finanţare prin Planul Național de Redresare și Reziliență 
- Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect 
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pentru obiectivul de investiții investiții ,,RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU 
APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, 
ETAPA A II A”. 

ART.2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă calculată pentru cele 4 componente: 5.604.769,62 
lei + TVA, având în vedere costul unitar/m2  arie construită desfășurată pentru lucrările de renovare 
moderată și cost/stație de încărcare rapidă de 246.135,00 lei + TVA. 

 

ART.3. Se aprobă finanţarea de către U.A.T. Comuna Gălăuțaș, județul Harghita, a tuturor 

costurilor neeligibile așa cum vor rezulta din documentațiile tehnico -economice/contractul de lucrări.  
 

ART.4. Se aprobă descrierea sumară a investiției, aferente cererii de finanţare, conform anexei 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Gălăuțaș, județul Harghita, prin Compartimentul achiziții publice, Compartimentul 

Contabilitate și Compartimentul Impozite și Taxe, Urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului.  

 

ART.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al 
comunei Gălăuțaș şi se transmite prin intermediul secretarului general al comunei Galautas către: 
-  Instituția Prefectului Județul Harghita; 
-  Primarul comunei Gălăuțaș; 

-  Compartimentul achiziții publice; 
-  Compartimentul Contabilitate, 

-  Compartimentul impozite și taxe, urbanism 

-  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 
-  pentru afișare pe site. 

 
 

Gălăuțaș, la 7 octombrie 2022 
 

 

 Președinte de ședință,           Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
 
  ………………………                       ………………………     
      Alexandru Marc                   Monica-Camelia MORAR 
 

 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                     
 

 

 

 


