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PROIECT DE HOTARARE Nr.55/24.06.2022 

privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare moderată constructie administrativ-

sociala a sediului primariei Stalpeni, din  comuna Stalpeni, judetul Arges”, a 

cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte 

din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul 

Local 

 

Având in vedere: 

-Referatul de aprobare nr.4618din 24.06.2022 al primarului comunei  Stalpeni, 

judetul Arges, prin care se propune aprobarea cererii de finanțare si a indicatorilor pentru 

obiectivul de investiție: „Reabilitare moderată constructie administrativ-sociala a 

sediului primariei Stalpeni, din  comuna Stalpeni, judetul Arges”  în cadrul finanțării din 

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

proiecte PNRR/2022/C10 componenta 10 — Fondul local, I.3; 

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Stalpeni, 

judetul Arges, prin care se propune aprobarea cererii de finanțare si a indicatorilor pentru 

obiectivul de investiție: „Reabilitare moderată constructie administrativ-sociala a 

sediului primariei Stalpeni, din  comuna Stalpeni, judetul Arges”  în cadrul finanțării din 

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

proiecte PNRR/2022/C10 componenta 10 — Fondul local, I.3; 

-Rapoartele de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliulul Local al Comunei  

Stalpeni; 

-Prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; 

-Dispozițiile art.44 si art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; 

-Prevederile art.129 alin.4 lit.b) si d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

-In temeiul art.136, alin.1, si al art.243 alin.1 lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

-Ordonanța 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 național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 

-Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 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 național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 

 

PRIMARUL COMUNEI STALPENI, 

PROPUNE: 

Art.1 Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiție:  „Reabilitare 

moderată constructie administrativ-sociala a sediului primariei Stalpeni, din  comuna 

Stalpeni, judetul Arges”  în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului 

național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 

componenta 10 — Fondul local, I.3 

Art.2 Se aprobă valoarea eligibila a proiectului „Reabilitare moderată constructie 

administrativ-sociala a sediului primariei Stalpeni, din  comuna Stalpeni, judetul 

Arges”, raportandu-ne la formula: Valoarea maximă eligibilă a proiectului = aria desfășurată 

x cost unitar pentru lucrări de renovare moderată, in cuantum de 57.640 EURO = 131 mp x 

440 EURO, respectiv: 283.744,43 RON (1 EURO = 4,9227 RON) și Anexa 1- Descrierea 

sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect pentru obiectivul de investiție: 

„Reabilitare moderată constructie administrativ-sociala a sediului primariei Stalpeni, 

din  comuna Stalpeni, judetul Arges” cu asumarea  indicatorilor de proiect menționați in 

cadrul acesteia. 

Art.3.  Sumele reprezentând cheltuieli conexe si neeligibile ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Reabilitare moderată constructie administrativ-sociala a 

sediului primariei Stalpeni, din  comuna Stalpeni, judetul Arges”, pentru implementarea 

tuturor activităților în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Comunei  Stalpeni, 

judetul Arges.  

Art.4. Consiliul Local al comunei  Stalpeni, judetul Arges va asigura rectificarea 

bugetului local la momentul constituirii surselor de venit, precum și oricând pe parcursul 

proiectului, în eventualitatea suportării unor cheltuieli conexe sau neeligibile. 

 Art.5. Se vor asigura întreținerea/mentenanța/sustenabilitatea investiției, 

achiziționate în cadrul proiectului. Proiectul va respecta principiul DO NO SIGNIFICANT 

HARM (DNSH), astfel cum e prevazut in art. 17 din Reg. UE 2020/852. 

Art. 6. Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu va depasi data de 30 

iunie 2026 si se va mentine obligatoriu investitia dupa finalizarea implementarii proiectului 

minim 5 ani de la efectuarea platii finale in administrarea comunei Stalpeni, judetul Arges. 

Art.7 Se numeşte reprezentant legal al proiectului, domnul Serbanoiu Gabi, primarul 

Comunei  Stalpeni, judetul Arges. 

Art.8. Primarul Comunei Stalpeni, judetul Arges va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţă publică, respectiv se comunică 

Primarului Comunei Stalpeni, judetul Arges și Instituţiei Prefectului Judeţului Arges, în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 

               INITIATOR,                                                                             AVIZAT 

           PRIMAR                                                                                  Secretar  general, 

  SERBANOIU GABI           Dinculescu Marius Florinel 

 


