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                                                   HOTĂRÂREA nr. 60 

     Din 15.09.2022 

 

Privind aprobarea participării Orașului Rupea în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.4 - 

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și 

de planificare urbană: „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Orașul Rupea în 

format GIS și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General al Orașului 

Rupea” 
 

Consiliul Local al Primăriei Rupea, județul Brașov, întrunit în ședință Extraordinară la 

data de 15.09.2022, conform art. 133 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind 

codul Administrativ, 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al primarului Primăriei Rupea  

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

orașului Rupea,  

- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Rupea; 

-Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 

octombrie 2021); 

-Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr 999/2022 pentru 

aprobarea Ghidului specific- Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului 

Național de Redresare și Reziliență al României în cadrul apelurilor de proiecte 

PNRR/2022/Componenta C10- Fondul Local; 

-Ordonanța de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional și financiar 

pentru gestionarea fondurilor europene allocate României prin Mecanismul de redresare și 

reziliență precum si 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; 

-Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice aplicare 

a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 

institutional și financiar precum și 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 accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

-art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare. 

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. 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 (1)Se aproba inițierea demersurilor pentru transpunerea în format GIS a 

documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism al orașului Rupea aprobate prin HCL 

nr.32/2015  privind aprobarea PUG aferent orașului Rupea  

(2)Se aprobă ca primarul orașului Rupea să nominalizeze prin dispozitie persoana 

responsabilă cu informarea si consultarea publicului în toate etapele procesului de actualizare 

a Planului Urbanistic General si Zonal al orașului Rupea. 

ART.2 Se aprobă descrierea sumară a investiției Elaborarea Planului Urbanistic 

Zonal pentru Orașul Rupea în format GIS și transpunerea în format GIS a Planului 

Urbanistic General al Orașului Rupea” conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

ART.3 Se aprobă nota de fundamentare a investiției Elaborarea Planului Urbanistic 

Zonal pentru Orașul Rupea în format GIS și transpunerea în format GIS a Planului 

Urbanistic General al Orașului Rupea”conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

ART.4 Se aprobă depunerea proiectului Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru 

Orașul Rupea în format GIS și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General 

al Orașului Rupea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 

Componenta 10, investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de 

amenajare a teritoriului și de planificare urbană. 

ART.5 Se aprobă cheltuielile eligibile si neeligibile legate de proiectul 

„Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și 

de planificare urbană în orașul Rupea”, valoarea totală a proiectului la cursul euro= 4.9227 

fiind pentru Actualizarea PUG= 52.000 euro, echivalentul în RON = 255.980,40 fără TVA, 

iar pentru Elaborare PUZ= 78.000 euro, echivalentul în RON= 383.970,60 fără TVA 

reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 100 % a cheltuielilor eligibile. Valoarea 

TVA aferentă cheltuielilor eligibile se va suporta din bugetul național. 

ART.6 Se aprobă reprezentarea primăriei orașului Rupea în relația cu Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice  și Administrației de catre primarul orașului Rupea. 

ART. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri 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 2 13 - - 

 ”. 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.rupeaturistica.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro

