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 PROIECT DE H O T Ă R Â R E    nr.  58        / 2022 
Pentru modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș 

nr.43/2022 privind: aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor neeligibile 
„REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU GAFTON CORP A 

DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA” finanţat prin COMPONENTA 10 - 

Fondul Local, I.3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile 
publice din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de  Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

 Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ............ din 

data de ........... 2022;  

       

Având în vedere: 
-referatul de aprobare al Primarului  comunei Gălăuțaș,  în calitate de inițiator înregistrat 

la nr. 7/...../2022 cu privire la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 3 al Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 43/2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a 
cheltuielilor neeligibile „REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU 
GAFTON CORP A DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA” finanţat prin 
COMPONENTA 10 - Fondul Local, I.3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătăți serviciile publice din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de  
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

- raportul de specialitate comun al compartimentului achiziții publice și compartimentului 
contabilitate, înregistrat la nr. 7/…../.2022 din care rezultă necesitatea modificării art. 3 al 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 43/2022; 

-cererea de finanțare nr. C10-13-997/03.06.2022 pentru proiectul „REABILITARE 

MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU GAFTON CORP A DIN COMUNA 
GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA”; 

-solicitarea de clarificare a M.D.L.P.A. încărcată pe platforma PNRR cu nr. 5340/ 
04.10.2022, înregistrată la Primăria comunei Gălăuțaș sub nr. 4487/05.10.2022; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 43/2022 privind: aprobarea 

depunerii proiectului și a cheltuielilor neeligibile „REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ DUMITRU GAFTON CORP A DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL 
HARGHITA” finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local, I.3. Reabilitarea moderată a 
clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice din cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR) de  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 
 In conformitate cu: 
            a) H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
            b) Ghidul specific - condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10-COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL, aprobat prin 

Ordinul nr. 999/2022 al MDLPA;  

             c) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. 
”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea  nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în  administrația  publică, cu 
modificările și completările ulterioare, proces verbal de afișare nr. 9/        /2022 

-Avizele cu caracter consultativ al 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/     /2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 
protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.10/      /2022, comisia 

pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor nr.  11/          /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;                                                                                                                                                                     
               În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi lit. d), alin. (4), lit. a) şi f), alin. (7), 
lit. i), lit. k), art. 139, alin. (3), lit. a) şi d), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART.I. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș 
nr. 43/2022 privind: aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor neeligibile 
„REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU GAFTON CORP A DIN 
COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA” finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul 

Local, I.3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice din 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, și va avea următorul cuprins: 
 

”ART. 3. Se aprobă  valoarea totală eligibilă a proiectului „REABILITARE 

MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU GAFTON CORP A DIN COMUNA 
GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA”  în  cuantum   de    847.984,30 lei (cheltuieli   eligibile   

asigurate   din   Programul    Național de Redresare  și   Reziliență) fără TVA la   care   se   
adaugă TVA   în   valoare   de  161.117,01 lei (cheltuieli eligibile asigurate din bugetul de stat).” 

 

ART.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 
43/2022 privind: aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor neeligibile „REABILITARE 

MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU GAFTON CORP A DIN COMUNA 
GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA” finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local, I.3. 

Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice din cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, rămân neschimbate.  
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ART. III. Primarul  comunei  Gălăuțaș,  domnul  Țăran Radu  se  împuternicește  să  

ducă la  îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri. 

 

Art. IV.  Secretarul   general  al  comunei va comunica în termen legal prezenta hotărâre  

Instituției  Prefectului- județul Harghita pentru controlul legalității, o va aduce la  cunoștința   

Primarului  și  o  va afișa pe  pagina  de  internet  a  instituției  și   în  locurile  special  amenajate  

pentru  a  fi  adusă  la  cunoștință publică. 

 

 Gălăuțaș, la 6 octombrie 2022  

 
 Initiator Țăran Radu-Primar      Avizează, 
       Secretarul general al comunei Gălăuțaș 

                      Monica-Camelia MORAR 
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Comuna Gălăuţaş 

Nr. …/…./06.10.2022 

 

 

Referat de aprobare 
Privind   aprobarea modificării art. 3 din HCL 43/2022 prin care s-a aprobat depunerea 

proiectului si a cheltuielilor neeligibile ”REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ  DUMITRU GAFTON, CORP A, DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, 
JUDEȚUL HARGHITA” finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local, I3. 

Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice din cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 

Publice si Administratiei 
 

 

            Având în vedere cererea de finanțare nr.C10-I3-997/03.06.2022 și solicitarea de 
clarificare încărcată pe platforma PNRR cu nr. 5340/04.10.2022, înregistrată la comuna Gălăuțaș 
sub nr. 4487/05.10.2022 (anexate la prezenta), aferentă proiectului:  „REABILITARE 
MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ  DUMITRU GAFTON, CORP A, DIN 
COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA” , finanţat prin COMPONENTA 10 - 
Fondul Local, I3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile 
publice din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de  Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, este necesară aprobarea modificării art.3 
din HCL 43/2022 conform celor solicitate prin solicitarea de clarificare. 
 
        Având în vedere cele menționate mai sus, propun consiliului local aprobarea proiectulului 
de hotărâre. 
 

         Gălăuţaş, la  06.10.2022         

 

Primar 

Radu ȚĂRAN 
 


