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 CONSILIUL LOCAL  str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320 

 H O T Ă R Â R E A NR. 114 

 Din 12.10.2022 
 Privind:  modificare  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Mărului  nr.  57/16.05.2022 
 privind  aprobarea  depunerii  proiectului  ”  Creșterea  eficienței  energetice  a  imobilului  Școala 
 primară  Mândrești,  Sat  Mândrești,  Comuna  Valea  Mărului,  Județul  Galați  ”  și  a  cheltuielilor 
 pentru realizarea acestuia 

 _______________________________________________________________________ 
 Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 2501/11.10.2022; 

 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară  de  îndată,  în 
 data de 12.10.2022, orele 14,00; 

 Având în vedere : 
 -  referat  de  aprobare  prezentata  de  iniţiator,  înregistrată  sub  nr.  2502/11.10.2022  prin  care  se  susține 

 necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;   
 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  secretarul  comunei,  înregistrat  sub  nr.  2503/11.10.2022  prin  care 

 se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea proiectului; 
 -  rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  de  specialitate  nr.  1-  3   constatând  necesitatea  de  a  asigura 

 resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local; 

 Având în vedere prevederile art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
 Republicată; 

 Având  în  vedere  art.  8  și  9  din  Carta  Europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  5 
 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Având  în  vedere  art.  7  alin.  (2)  și  art.  1166  și  următoarele  din  legea  nr.  287/2009  privind  Codul  Civil, 
 republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

 Având în vedere prevederile art. 20 și 21 din legea cadrul a descentralizării nr. 195/2006; 
 Având  în  vedere  prevederile  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale  cu  modificările  și 

 completările ulterioare; 
 Având  în  vedere  prevederile  din  Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru 

 elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene 
 aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10  , componenta 10 — 



 Fondul local - I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii 
 publice de către unitățile administrativ-teritoriale. 

 Având în vedere prevederile art. 129 alin 1, alin.  2 lit. b), alin. 4 lit. d), alin. 7 lit. a) din OUG nr. 
 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În  temeiul  dispoziţiilor  art.  129,  alin.  2,  lit.  „c”  și  alin.  6,  lit  „c”,  ale  art.  139,  ale  art.  140,  alin.  1, 
 precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 HOTĂRĂŞTE 

 Art.  1.  Se  modifică  art.  3  din  HCL  nr.  57  din  16.05.2022  privind  aprobarea  depunerii  proiectului 
 ”Creșterea  eficienței  energetice  a  imobilului  Școala  primară  Mândrești,  Sat  Mândrești,  Comuna  Valea 
 Mărului,  Județul  Galați”  și  a  cheltuielilor  pentru  realizarea  acestuia,  prin  înlocuirea  valorii  de  2.193.112,35 
 lei (inclusiv TVA) cu valoarea de 1.714.548,84 lei (fără TVA). 

 Art.  2.  Se  completează  Descrierea  sumară  a  investiției,  Anexa  1  la  HCL  nr.  57  din  16.05.2022,  după 
 cum urmează: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.714.548,84 lei fără TVA. 

 Art.  3.  Consiliul  Local  al  Comunei  Valea  Mărului  se  angajează  să  asigure  resursele  financiare 
 necesare  implementării  proiectului  în  condițiile  rambursării/decontării  ulterioare  a  cheltuielilor  din 
 instrumente structurale. 

 Art.  4.  Reprezentantul  legal  al  comunei  este,  potrivit  legii,  primarul  acesteia,  în  dubla  sa  calitate  și  de 
 ordonator  principal  de  credite.  Se  împuternicește  primarul  comunei  Valea  Mărului,  Virgil  Doca  să  semneze 
 cererea de finanțare, anexele acesteia precum și contractul de finanțare. 

 Art.  5.  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  Primarul  Comunei  Valea 
 Mărului, domnul Virgil Doca. 

 Art.  6.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului  general  al  comunei  Valea  Mărului, 
 în  termenul  prevăzut  de  lege,  tuturor  persoanelor  interesate  și  se  aduce  la  cunoștință  publică  prin  afișarea 
 la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet wwwprimariavaleamarului. 

 Preşedinte de şedinţă, 
 Marin Gigel 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 


