
ANEXA 1 
 

PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂUȚAȘ    
JUDEȚUL HARGHITA 

 
NR.    9 /40/13.10.2022 
 

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV 
 
 
     Astăzi, 13 octombrie 2022, PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂUȚAȘ anunţă 
deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a 
proiectului următorului act normativ:    Privind aprobarea depunerii proiectului și a 

cheltuielilor aferente „Renovare energetică moderată la Căminul Cultural din comuna 

Gălăuțaș, județul Harghita”  finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local din cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației 

 

 Paragraf descriptiv –  aprobă participarea Comunei Gălăuțaș, județul Harghita,  în cadrul 

Programului PNRR/2022/C10 – COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, I.3 – Reabilitare moderată 

a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-

teritoriale, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației – denumit în 

continuare PROGRAM. 

 

  - Comuna Gălăuțaș  va respecta toate cerințele PROGRAMULUI  și ale  contractului de 

finanțare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobării proiectului de investiții. In acest sens, se aprobă 

participarea în cadrul proiectului la Program, respectiv: 

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

- Iși exprimă acordul cu privire la contractarea finanţării; 

- Își 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;    

- Valoarea  maximă eligibilă a investiției este de 279.400,00  euro  fără TVA   (1.375.402,38  

lei ), la care se adaugă TVA  în valoare de euro  53.086,00  (  261.326,45 lei ). 

- aprobă Nota de fundamentare a investiției.  

-  aprobă Descrierea sumară a investiției,   

 

    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul de 
aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;  textul complet al 
proiectului de hotărâre. 
    Documentaţia poate fi consultată: 

 pe pagina de internet a instituţiei, la www.primaraigalautas.ro -MONITORUL 
OFICIAL. 

        • la sediul instituţiei COMUNA GĂLĂUȚAȘ, SAT GĂLĂUȚAȘ NR. 1, JUDETUL 
HARGHITA. 
    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă 
la REGISTRATURA instituţiei. 
 
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de 
contact: telefon: 0266345604, e-mail: galautas@hr.e-adm.ro, persoană de contact: 
Monica-Camelia MORAR. 
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