
 

 

     JUDEŢUL ARGES 

     COMUNA STÂLPENI 

     CONSILIUL LOCAL STÂLPENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.49/07.06.2022 

privind  aprobarea participării Comunei Stâlpeni   în cadrul Planului național de 

Redresare și Reziliență , apelulul de proiecte PNRR/2022/C10 componenta 10 — Fondul local, 

I.3 ,, Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate 

la nivelul unităților administrativ-teritoriale ”   

 

Consiliul Local al comunei Stâlpeni, judeţul Arges; 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al  primarului comunei Stâlpeni nr.4123/07.06.2022 ; 

- Raportul de specialitate nr.4124/07.06.2022 întocmit de compartimentul de 

specialitate al comunei Stâlpeni; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

- Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice; 

- O.U.G. 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;  

- O.U.G. nr.124 din 13 decembrie 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 național 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 și condițiile aplicabile finanțării din fondurile 

europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 

componenta 10 – Fondul Local, I.3 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 

serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. 

- Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul 

general al MRR3, așa cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului 

European și al Consiliului, din 12 februarie 2021, art.4. 

- In temeiul prevederilor  art. 129 alin.2 lit.(b),alin.4 lit.(d)  şi  art. 139 alin. (1 )   din 
O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local Stâlpeni: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Se aproba participarea Comunei Stâlpeni,judetul Arges în cadrul Planului 

național de Redresare și Reziliență , apelulul de proiecte PNRR/2022/C10 componenta 10 — 

Fondul local, I.3 ,, Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile 

publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.’’ 
Art.2. Se aproba demararea procedurilor pentru  întocmirea  cererii de finanțare și a 

documentațiilor tehnico -economice .  
             Art.3. Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate, vor duce la indeplinire 
prezenta hotarare. 
             Art.4. Secretarul general al comunei Stâlpeni va comunica prezenta hotărâre Primarului 
comunei Stâlpeni, compartimentului promovare proiecte și achiziții publice si Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Arges în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi publicată în 



Monitorul oficial local la adresa de web https://www.cjarges.ro/en/web/stalpeni/monitorul-
oficial-local. 
               INITIATOR                                                                           AVIZAT 

                PRIMAR                                                                  SECRETAR GENERAL 

       SERBANOIU GABI                                                   DINCULESCU MARIUS FLORINEL  

 


