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HOTĂRÂREA nr. 58 

Din 15.09.2022  
 

 

privind aprobarea proiectului „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA 

EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CLĂDIREA PRIMĂRIEI ORAȘULUI RUPEA”, şi a anexei 

privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată 

 

Consiliul Local al Orașului Rupea, județul Brașov, întrunit în ședință ordinară 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; 

Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente 

Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în cadrul Apelului de Proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1 

Ordinul Nr. 440/ 2022, pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile 

aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare și reziliență în cadrul 

apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1, component 5 - Valul renovării, axa 2 Schema de granturi, 

pentru eficiență energetică şi reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată 

(consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice, cu finantare prin 

PNRR/2022/C5/2/B.1. 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016. privind aprobarea conținutului-cadru al documentației 

tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologici de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii: 

Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată, 

Prevederile art. 129, alin. (2), lit d) şi alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ 
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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 necesitatea şi oportunitatea investiției „CONSOLIDARE 

SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CLĂDIREA 

PRIMĂRIEI ORAȘULUI RUPEA”, denumit în continuare Proiectul.  

 

Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI 

CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CLĂDIREA PRIMĂRIEI ORAȘULUI 

RUPEA”,  spre finantare în cadrul apelului deproiecte PNRR/2022/C5/2/B.1. componenta 5 - 

Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficientă energetică şi reziliență în clădiri 

publice, operațiunea B.1: Renovarea integrata - consolidare seismică şi renovare energetică 

moderată - a clădirilor publice.  

 

Art. 3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „CONSOLIDARE 

SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CLĂDIREA 

PRIMĂRIEI ORAȘULUI RUPEA” în cuantum de 864.800,00 euro fără TVA la care se 

adaugă TVA eligibil respectiv 4.257.150,96 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. 4. Unitatea Administrativ Teritorială Rupea se angajează să finanțeze toate 

cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta 

din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare. 

 

Art. 5. Unitatea Administrativ Teritorială Rupea se obligă să asigure mentenanța 

investiției pe perioada de durabilitate. 

 

Art. 6. Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect este 

inclusă în anexa 1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 7. Se aprobă reprezentarea Orașului Rupea în relația cu Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice  și Administrației de către primarul Orașului Rupea. 
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Art. 8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza Primarul Orasului 

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- un loc 

vacant  

9 5 9 - - 
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