
 

 

ROMâNIA 

PRIMãRIA COMUNEI CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

Str. Ştefan cel Mare, nr. 196 

Tel: 0236.862.055; Fax: 0236.862.003; e-mail: cudalbi@gl.e-adm.ro 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 31  

DIN 31.05.2022 
privind aprobarea depunerii proiectului 

 “Modernizare şi dotare  grădiniţă Cudalbi, comuna Cudalbi, judeţul Galaţi”  

în cadrul planului național de redresare și reziliență  

apel de proiecte PNRR/2022/C10 - FONDUL LOCAL  

Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice (I3) 

 

INIȚIATOR:  Grigore GHEONEA, primarul comunei Cudalbi; 

Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului de hotărâre: 133/s/23.05.2022; 

 

Consiliul local al comunei Cudalbi, jud. Galaţi, întrunit în ședința ordinară în data de 31.05.2022; 

Având în vedere: 

• prevederile Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului 

Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 

componenta 10 – Fondul Local, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației nr. 999 din 10 mai 2022, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ - teritoriale; 

• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

• art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

• art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• 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; 

• Ordonanței de urgență 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; 

• O.U.G. 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; 



 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a) și 

art. 196 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, luând act de: 

 

• Referatul de aprobare prezentat de către dl, primarul comunei Cudalbi, înregistrat sub nr. 

133/s/23.05.2022; 

• Raportul de specialitate al doamnei Tiron Camelia-Ionel, consilier asistent în cadrul 

compartimentului “Managementul proiectelor şi achizitii publice”, înregistrat sub nr. 

134/s/23.05.2022;  

• Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultura, economie-finante, 

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, turism, munca si protectie sociala 

înregistrat sub nr. 135/s/23.05.2022; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului „Modernizare şi dotare  grădiniţă Cudalbi, 

comuna Cudalbi, judeţul Galaţi” în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrative-

teritoriale. 

 

Art. 2. Se aprobă valoarea maxima eligibilă a proiectului în sumă de 1.351.030,1 lei fără 

T.V.A., echivalentul în euro fiind 274.449  euro fără T.V.A. (curs Infoeuro: 1 euro = 4,9227 lei) 

care a fost calculat în conformitate cu precizările din Ghidul solicitantului a Componentei 10 – 

Fondul local în cadrul PNRR, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrative-teritoriale. 

 

Art. 3. Se aprobă depunerea cererii de finanțare a proiectului cu titlul „Modernizare şi 

dotare  grădiniţă Cudalbi, comuna Cudalbi, judeţul Galaţi”  Componentei 10 – Fondul local prin 

„Programul Național de Redresare și Reziliență”. 

 

Art. 4. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției, conform Anexei 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5. Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, conform Anexei 2, 

care face parte din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și implementarea proiectului “Modernizare şi 

dotare grădiniţă Cudalbi, comuna Cudalbi, judeţul Galaţi” în vederea accesării „Programul 

Național de Redresare și Reziliență”, Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.3 – Reabilitare 

moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale. 

 

Art. 7. Se aprobă cheltuielile aferente proiectului și se prevăd în bugetul local pentru 

perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin „Programul Național de 

Redresare și Reziliență”, potrivit legii.  

 

Art. 8. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere Gradinita, in comuna Cudalbi, județul Galati”, 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Comunei 

Cudalbi, Județul Galati, prin rectificări ulterioare. 



 

Art. 9. Se aprobă susţinerea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea 

proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de 

lucrări solicitate în etapa de implementare. 

 

Art. 10. Se aprobă contractarea finanțării prin Planului Național de Redresare si Reziliență 

în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – Fondul Local pentru 

obiectivul de investiții “Modernizare şi dotare  grădiniţă Cudalbi, comuna Cudalbi, judeţul Galaţi” 

             

Art. 11.  Comuna Cudalbi va  fi reprezentat, în calitate de solicitant în cadrul Programului, 

prin reprezentantul legal – primarul comunei Cudalbi, Gheonea Grigore, în vederea realizării 

tuturor activităților necesare elaborării, depunerii, contractării si implementării proiectului. 

 

Art. 12.  Primarul comunei Cudalbi  prin compartimentele de specialitate,  va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

 

Art. 13. Secretarul general al comunei Cudalbi va inainta, in termen, un exemplar la 

Instituția Prefectului – județul Galaţi, în vederea exercitarii controlului de legalitate. 

        

  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

     Alexandru DRUGAN 

 

                                                                                                                

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 

                                                                          Secretar general al U.A.T. Cudalbi 

                                                                                Albu CONSTANTIN 

 


