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                                                            HOTĂRÂREA nr. 57 

      15.09.2022 

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii 

proiectului „ Construirea de locuințe nZEB pentru tineri/locuințe de serviciu pentru 

specialiști din sănătate și învățământ în Orașul Rupea” în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.2 – 

Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialist 

din sănătate și învățământ. 

 

Consiliul Local al Orașului Rupea, județul Brașov, întrunit în ședință extraordinară la 

data de 15.09.2022, conform art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind 

codul Administrativ, 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al primarului Orașului Rupea  

-Raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate a primarului 

Orașului Rupea,  

- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Rupea; 

-REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 12 februarie; 

-ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea 

cadrului institutional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 

de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 

și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

HOTĂRÂRE nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 

cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului national 

de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 

și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

Ordinul nr. 649/26.04.2022 Schema de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru 

implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare 

și reziliență — PNRR/2022/C10 — Fondul Local — Construirea de locuințe nZEB pentru 

tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în Orașul Rupea” 

publicată în Monitorul Oficial. Măsurile inițiate începând cu 1 februarie 2020 sunt eligibile cu 

condiția să respecte cerințele prevăzute în REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire 

a Mecanismului de redresare și reziliență-art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
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În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin 2, lit. b, alin. 6,lit a) si c), alin 7, lit. d si 

alte art. 196 alin (1) lit (a)  alin 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

codul administrative cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART. 1. Se aprobă proiectul „Construirea de locuințe nZEB pentru tineri/locuințe de 

serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în Orașul Rupea” inclusiv anexa 1 

privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART.2. Se aprobă nota de fundamentare a investiției „Construirea de locuințe nZEB 

pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în Orașul 

Rupea”  conform anexelor nr. 2.1 si 2.2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART.3. Se aprobă depunerea proiectului „Construirea de locuințe nZEB pentru 

tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în Orașul Rupea” în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10, investiția I.2 

– Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști 

din sănătate și învățământ. 

 

ART.4. Se aprobă cheltuielile eligibile si neeligibile legate de proiectul „Construirea 

de locuințe nZEB pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și 

învățământ în Orașul Rupea” prin care se propune construirea de locuințe de serviciu pentru 

tineri și specialiști din sănătate și învățământ, pentru un număr de 24 de persoane. 

Construirea a două cladiri cu  regim de înălțime P + 1E + M și executarea lucrărilor în 

vederea branșării la utilitățile existente în zonă pe terenul aflat în proprietatea Orașul Rupea.  

Construcțiile vor avea o suprafață de teren  pusă la dispoziție de către beneficiar iar 

suprafața desfășurată a unei clădirii va măsura 462.24 mp.  

Investiția se ridică la valoarea de  734.037,12 euro fără TVA echivalent în RON 

3.613.444,53 lei fără TVA reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 100 % a 

cheltuielilor eligibile. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile se va suporta din bugetul 

național. 

 

ART.5. Primăria Orașului Rupea se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile 

care asigură implementarea proiectului „Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de 

serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în Orașul Rupea” astfel cum acestea 

rezultă din documentația tehnico-economică ce se va întocmi în etapa de implementare. 

 

ART.6. Se aprobă reprezentarea Orașului Rupea în relația cu Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice  și Administrației de către Primarul Orașului Rupea. 
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ART. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărari se însarcinează Primarul 

Orașului Rupea, care va semna toate documentele necesare. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA    

Micu Gheorghe                                                         Secretar General U.A.T.  

                jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

 

Nr. consileri Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15 13 3 13 - - 
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