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 PRIMAR  str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320 

 HOTĂRÂREA nr. 52 

 din 13.05.2022 

 privind  aprobarea  depunerii  proiectului  ”Creșterea  eficienței  energetice  a  imobilului 
 Școala  primară  Mândrești,  Sat  Mândrești,  Comuna  Valea  Mărului,  Județul  Galați  ”,  a 
 cheltuielilor pentru realizarea acestuia și a notei de fundamentare 

 Inițiatorul: Virgil Doca, primarul comunei Valea Mărului, județul Galați. 
 Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 773/01.04.2022 

 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  județul  Galați,  întrunit  în  ședința  ordinară  în  data  de 
 13.05.2022 convocat prin dispoziția primarului nr.225/09.05.2022 

 Având  în  vedere  Referat  de  aprobare  prezentat  de  primarul  comunei  Valea  Mărului  înregistrată 
 sub  nr.  774/01.04.2022  prin  care  se  susține  necesitatea  și  oportunitatea  proiectului,  constituind  un  aport 
 pentru dezvoltarea colectivității. 

 Având  în  vedere  raportul  de  specialitate  al  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de 
 specialitate  al  primarului  înregistrat  sub  nr.775/01.04.2022  prin  care  se  motivează  în  drept  și  în  fapt 
 necesitatea și oportunitatea proiectului; 

 Având  în  vedere  avizul  comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  local  al  comunei  valea 
 Mărului,  județul  Galați,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  -  condiții  de  accesare  a  fondurilor  europene  aferente  PNRR,  în 

 cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta C10 – FONDUL LOCAL. 



 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; 

 H O T Ă R Ă Ș T E: 

 Art.  1.  Se  aprobă  participarea  UAT  Valea  Mărului  la  programul  PLANUL  NATIONAL  DE 
 REDRESARE  SI  REZILIENTA-COMPONENTA  10  –FONDUL  LOCAL,  PNRR/2022/C10,  I.3  - 
 Reabilitarea  moderată  a  clădirilor  publice  pentru  a  îmbunătăți  serviciile  publice  prestate  la  nivelul 
 unităților  administrativ-teritoriale,  pentru  realizarea  obiectivului  de  investitii”Creșterea  eficienței 
 energetice  a  imobilului  Școala  primară  Mândrești,  Sat  Mândrești,  Comuna  Valea  Mărului,  Județul 
 Galați”(Anexa 1). 

 Art.  2.  Se  aprobă  nota  de  fundamentare  a  investiției  ”Creșterea  eficienței  energetice  a  imobilului 
 Școala primară Mândrești, Sat Mândrești, Comuna Valea Mărului, Județul Galați”(Anexa 2). 

 Art.  3.  Se  aprobă  cheltuielile  legate  de  proiect,  inclusiv  cheltuielile  neeligibile  pe  care  solicitantul 
 trebuie  să  le  asigure  pentru  implementarea  proiectului  ”Creșterea  eficienței  energetice  a  imobilului 
 Școala primară Mândrești, Sat Mândrești, Comuna Valea Mărului, Județul Galați”(Anexa 3). 

 Art.  4.  Se  aprobă  descrierea  sumară  a  investitiei  conform  Anexei  3  care  face  parte  integrantă  din 
 prezenta hotărâre. 

 Art. 5. La data prezentei orice prevedere contrară se abrogă. 
 Art.  7.  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  Primarul  Comunei  Valea 

 Mărului, domnul Virgil Doca. 
 Art.  8.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  prin  intermediul  secretarului  comunei,  în  termenul 

 prevăzut  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Mărului  și  prefectului  județului  Galați  și  se  aduce  la 
 cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet  https://primariavaleamarului.ro  . 

 Preşedinte de şedinţă, 

 Lupu Ramona-Georgiana 

 Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 

https://primariavaleamarului.ro/

