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HOTĂRÂRE 
Privind participarea Comunei Răscăeți la Planul Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta C10 - Fondul Local, Runda a doua, în cadrul investiției de tip I.3 - 
Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la 
nivelul unităților administrativ-teritoriale, aprobarea notei de fundamentare a investiției și 

aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA SEDIULUI DE POLIȚIE DIN COMUNA RĂSCĂEȚI” 

 

Consiliul local al comunei Răscăeți, județul Dâmbovița, întrunit în ședința extraordinară din data de 
13.09.2022, 
 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind participarea Comunei Răscăeți la Programul 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul local, Runda a doua, investițiile 
I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile 
publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, aprobarea notei de 
fundamentare a investițiilor și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul 
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA SEDIULUI DE 
POLIȚIE DIN COMUNA RĂSCĂEȚI”  

- Referatul de aprobare al primarului nr .196/13.09.2022;  
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările ulterioare; 
- Prevederile art. 129 alin.2 lit.b) și ale art.139  alin.3 lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 
 

În temeiul prevederilor art. 196 alin.1 lit.a) și art.197 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 
  

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se aprobă participarea Comunei Răscăeți la Programul Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 - Fondul local, Runda a doua, investiția   I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor 
publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-
teritoriale, în cadrul proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU 
CLĂDIREA SEDIULUI DE POLIȚIE DIN COMUNA RĂSCĂEȚI”. 
Art. 2 Se aprobă proiectul cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU 
CLĂDIREA SEDIULUI DE POLIȚIE DIN COMUNA RĂSCĂEȚI”. 
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Art. 3 Se aprobă Nota de fundamentare a investiției, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.4  Se aprobă descrierea investiției, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 5  Se aprobă cheltuielile eligibile aferente obiectivului de  investiții „CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA SEDIULUI DE POLIȚIE DIN COMUNA 
RĂSCĂEȚI”, cu o valoare maximă eligibilă de 35.640 euro fără TVA, însemnând suma de 
175.445,028 RON (81 mp x 440 euro / mp fara TVA, însemnând 81 mp x 2.165,988 RON, fara TVA)  
, conform cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro=4,9227 lei. 
 
Art. 6 Se aprobă susținerea din bugetul local al cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea 
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice, ori a contractelor 
încheiate pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. 
 
Art. 7 Se aprobă cheltuielile din  bugetul local pentru asigurarea mentenanței și serviciilor asociate.  
 
Art. 8 Se aprobă contractarea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 - FONDUL LOCAL, Runda a doua, 
pentru obiectivele de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU 
CLĂDIREA SEDIULUI DE POLIȚIE DIN COMUNA RĂSCĂEȚI”. 
Art. 9 Se nominalizează primarul Comunei Răscăeți să reprezinte solicitantul COMUNA RĂSCĂEȚI 
în relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Autoritatea finanțatoare. 
 
Art. 10 Se mandatează primarul Comunei Răscăeți, în calitate de reprezentant legal, să semneze toate 
documentele necesare elaborării și implementării proiectului de investiții „CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA SEDIULUI DE POLIȚIE DIN COMUNA 
RĂSCĂEȚI”. 
 
Art. 11 Comunicarea prezentei hotărâri către instituțiile și persoanele interesate și publicitatea 
vor fi îndeplinite de secretarul general al comunei Răscăeți. 

 

Președinte de ședință,     
         Consilier, 
   Gheorghe NUȚĂ    
      Contrasemnează, 
      Secretar general, 
         Jr. MARCU Maria-Nicoleta                                                                                  
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