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

 HOTĂRÂREA 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  ” 

 Inițiatorul: Virgil Doca, primarul comunei Valea Mărului, județul Galați. 
 Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului:  1099/16.05.2022 

 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  județul  Galați,  întrunit  în  ședință  extraordinară  de  îndată  în  data  de 
 16.05.2022 convocat prin dispoziția primarului nr. 226/16.05.2022 

 Având  în  vedere  Referatul  de  aprobare  prezentat  de  primarul  comunei  Valea  Mărului  înregistrată  sub  nr. 
 1100/16.05.2022prin  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.  1101/16.05.2022  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  din  16.05.2022  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; 

 Conform  art.  139  alin.  1,  alin.  3  lit.  a),  art.  196  alin.  1  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  depunerea  proiectului  “  Creșterea  eficienței  energetice  a  imobilului  Școala  primară 
 Mândrești,  Sat  Mândrești,  Comuna  Valea  Mărului,  Județul  Galați”prin  participarea  în  cadrul  Planului 
 Național  de  Redresare  și  Reziliență,  Componenta  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. 

 Art.  2.  Se  aprobă  descrierea  sumară  a  proiectului  conform  Anexei  nr.  1  care  face  parte  integrantă  din 
 prezenta hotărâre. 

 Art.  3.  Se  aprobă  valoarea  maximă  eligibilă  a  proiectului  “  Creșterea  eficienței  energetice  a  imobilului 
 Școala  primară  Mândrești,  Sat  Mândrești,  Comuna  Valea  Mărului,  Județul  Galați”  în  cuantum  de 
 2.193.112,35 lei (  inclusiv TVA). 

 Art.  4.  Se  aprobă  Nota  de  fundamentare  privind  necesitatea  și  oportunitatea  investiției  ”  Creșterea 
 eficienței  energetice  a  imobilului  Școala  primară  Mândrești,  Sat  Mândrești,  Comuna  Valea  Mărului,  Județul 
 Galați  ”  conform Anexei  nr. 2 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

 Art.  5.  Consiliul  Local  al  Comunei  Valea  Mărului  se  angajează  să  finanțeze  toate  cheltuielile  neeligibile 
 sau  conexe  care  asigură  implementarea  proiectului  “  Creșterea  eficienței  energetice  a  imobilului  Școala 
 primară  Mândrești,  Sat  Mândrești,  Comuna  Valea  Mărului,  Județul  Galați”  ,  astfel  cum  acestea  vor  rezulta 
 din  documentațiile  tehnico-economice/contractul  de  lucrări,  solicitate  în  etapa  de  implementare  precum  și 
 cheltuielile de mentenanță și întreținere pe întreaga perioadă de durabilitate. 

 Art.  6.  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.  7.  Reprezentantul  legal  al  comunei  este,  potrivit  legii,  primarul  acesteia,  în  dubla  sa  calitate  și  de 
 ordonator  principal  de  credite,  sau  administrator  public  al  comunei.  Se  împuternicește  primarul  comunei  Valea 
 Mărului, Virgil Doca să semneze cererea de finanțare, anexele acesteia precum și contractul de finanțare. 

 Art . 8.  La data prezentei orice prevedere  contrară se abrogă. 
 Art.  9.  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  Primarul  Comunei  Valea  Mărului, 

 domnul Virgil Doca. 
 Art.  10  .  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  . 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  Contrasemnează pentru legalitate, 
 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 LUPU RAMONA - GEORGIANA  DUMITRAȘCU MARANDA 

https://primariavaleamarului.ro/


 ANEXA 1 

 la HCL nr. 57 din 16.05.2022 

 Descrierea sumară a investiției 

 “  Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala  primară Mândrești, Sat Mândrești, Comuna Valea 
 Mărului, Județul Galați” 

 Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor 

 Principalele lucrări care vor face obiectul reabilitării Școlii din localitatea Mândrești vor fi următoarele: 

 –  Dezafectarea integrală și înlocuirea a șarpantei din lemn și a învelitorii cu recuperarea elementelor bune. 
 Șarpanta se va ignifuga și se va trata antiseptic; 

 –  Realizarea unui sistem pluvial (jgheaburi și burlane) din țiglă metalică vopsită în câmp electrostatic; 
 –  Refacerea parțială a finisajelor interioare și exterioare și tâmplăriei, conform propunerilor arhitecturale; 
 –  Anveloparea termică a clădirii; 
 –  Reabilitarea și modernizarea instalațiilor interioare existente, după cum urmează: 

 o  înlocuirea sistemului actual de încălzire cu sobe pe lemne cu centrale termice electrice, corpuri de 
 încălzire eficiente prevăzute cu robinete termostatate; 

 o  prevederea unui sistem de preparare a apei calde menajere cu funcționare prin intermediul panourilor 
 solare pe timp de vară; 

 o  înlocuirea sistemului de iluminat cu becuri incandescente cu becuri tip LED și prevederea de panouri 
 fotovoltaice. 

 Lucrările prevăzute au avut în vedere îndeplinirea condițiilor privind încadrarea în costurile eligibile aferente 
 investițiilor de reabilitare moderată, după cum urmează: 
 –  valoare totală investiție (total Deviz General): 2.450.832,64 lei fără TVA, din care: 

 o  cheltuieli eligibile: 1.842.951,55 lei fără TVA = 374.378,20 Euro fără TVA (pentru care s-a 
 considerat 1 Euro = 4,9227 lei); 

 o  cheltuieli neeligibile: 607.881,09 lei fără TVA; 
 –  valoarea totală a investiției de bază (Capitolul 4 din Devizul General): 1.803.690,48 lei fără TVA, din care: 

 o  cheltuieli eligibile: 1.650.887,86 lei fără TVA; 
 o  cheltuieli neeligibile: 152.802,62 lei fără TVA, care reprezintă 9,25% din total Investiție de bază). 

 Renovarea va conduce la o reducere a necesarului de energie primară și a emisiilor echivalent CO  2,  după  cum 
 urmează: 
 –  reducerea procentuală a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire: 53,69%; 
 –  reducerea procentuală a consumului de energie primară totală: 58,68%; 
 –  reducerea procentuală a emisiilor echivalent de CO  2  :  52,06%. 

 În cadrul proiectului va fi amenajat  un punct  de reîncărcare pentru vehicule electrice în funcțiune de 22 kw. 

 Primar, 
 Virgil Doca 


