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H O T Ă R Â R E A  nr.  42 / 2022 

privind: aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor neeligibile 

„REABILITARE MODERATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” 

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, judetul Harghita, întrunit în ședința ordinară din 

data de  30 mai 2022;     

 

Având în vedere: 

   -referatul de aprobare al Primarului  comunei Gălăuțaș,  în calitate de inițiator 

înregistrat la nr. 7/ 67 din  19.05.2022 cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

depunerii proiectului și a cheltuielilor neeligibile „REABILITARE MODERATĂ LA SEDIUL 

PRIMĂRIEI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, finanțat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local 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. 7/71/23.05.2022 din care rezultă necesitatea investiției pentru 

„REABILITARE MODERATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” în cadrul 

,, PNRR/2022/C10 – COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL”, 

 În 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; 

 -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/ 41 /2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 

protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.10/33/2022, comisia 

pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor nr.  11/45/2022,  

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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

ART.1. Se aprobă participarea comunei Gălăuțaș în cadrul Programului PNRR/2022/C10 

– COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, I.3. REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR 

PUBLICE PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI SERVICIILE PUBLICE PRESTATE LA NIVELUL 

UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației – denumit în continuare PROGRAM. 

 

ART.2. Comuna Gălăuțaș va respecta toate cerințele PROGRAMULUI  și a contractului 

de finanțare ce ar urma să fie semnat în cazul aprobării proiectului de investiții. In acest sens, se 

aprobă participarea în cadrul proiectului la Program, respectiv: 

- Iși exprimă acordul privind asigurarea şi susţinerea valorii maxime eligibile a proiectului; 

- Iși exprimă acordul cu privire la contractarea finanţării; 

- Iși exprimă acordul privind susţinerea în totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului ce vor apărea pe parcursul derulării proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din 

documentațiile tehnico-economice/ elaborate în etapa de implementare. 

 

ART. 3. Se  aprobă  valoarea totală  a  proiectului „REABILITARE MODERATĂ LA 

SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”  în  cuantum   de    995.566,85 fără TVA la   

care   se   adaugă TVA   în   valoare   de  189.157,70 lei, după cum urmează: 

• Valoare eligibilă a investiției în cuantum de 749.431,85 lei fără TVA (cheltuieli   eligibile   

asigurate   din   Programul    Național Redresare  și   Reziliență) la care se adaugă 

142.392,05 lei (cheltuieli eligibile asigurate din bugetul de stat); 

• Valoare totală achiziționare puncte de reîncărcare vehicule electrice obligatorii prin 

program: 246.135,00 lei la care se adaugă TVA în valoare de 46.765,65 lei (cheltuieli 

eligibile asigurate din bugetul de stat).  

 

ART.  4. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre ; 

ART.  5.  Se aprobă Descrierea sumară a investiției, Anexa nr. 2 la prezenta hoăarâre ; 

ART. 6. Persoana desemnată să reprezinte comuna Gălăuțaș în relația cu Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este reprezentantul legal, în dubla calitate a 

acestuia de primar și ordonator principal de credite. 

 

ART. 7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Gălăuțaș, în persoana domnului  Țăran Radu. 

 

ART.8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al 

comunei Gălăuțaș  şi se transmite prin intermediul secretarului general al comunei Gălăuțaș 

către: 

-  Instituția Prefectului Județul Hargita; 

-  Primarul comunei Gălăuțaș; 

-  Compartimentului achiziții publice; 
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-  Compartimentului contabilitate; 

- Compartimentului impozite și taxe, urbanism; 

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

- pentru afișare pe site. 

 

     

Gălăuțaș, la 30 mai 2022 

 

 

Președinte de ședință,                         Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

 

  ………………………                       ………………………     

Ramona-Cristina-Maria TORNEA    Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


