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H O T Ă R Â R E A   N R. 51 

Din 07.10.2022 

 privind aprobarea depunerii proiectului 

 "RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE 

DIN U.A.T. COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI"  

în cadrul "PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ" 

apel de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

 

Consiliul local al comunei Cudalbi, județul Galați, întrunit în ședință extraordinara în data de 

07.10.2022, 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

• Ordinului nr. 2612  din 05.10.2022  - Runda 2; 

• Ordonanţei de urgenţă 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; 

• Ghidului solicitantului pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică 

și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică 

moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin 7 lit(i), (j), 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat cu nr. 230/S/ 06.09.2022, prin care se susține necesitatea și oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 231/S/ 06.09.2022, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea 

și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 



c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al UAT comuna Cudalbi, judeţul 

Galați, înregistrat sub nr. 232/S/06.09.2022 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART 1. Se aprobă depunerea proiectului "RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR 

REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN U.A.T. COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL 

GALAŢI"  în vederea finanțării acestuia în cadrul "PLANULUI NAȚIONAL DE 

REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ" COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, 

OPERAȚIUNEA A.3: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A 

CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE; 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiţii „RENOVAREA ENERGETICĂ A 

CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN U.A.T. COMUNA CUDALBI, 

JUDEŢUL GALAŢI” în cuantum de 901.000,00 euro, echivalentul a 4.435.352,70 lei (curs valutar 

1 euro=4,9227 lei), valoare calculată conform standardului de cost si a prevederilor din ghidul 

specific detaliată astfel:  

• 4.255,00 mp (arie desfășurată reabilitată) x 200 Euro/mp = 851.000,00 Euro fără TVA 

(4.784.864,40 lei fără TVA); 

• 2 stații încărcare  x 25.000 Euro = 50.000 Euro fără TVA (246.135,00 lei fără TVA); 

ART  3. În Anexa 1 la prezenta Hotărâre sunt prezentate o scurtă descriere a investiției; 

ART 4. U.A.T. comuna Cudalbi se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură 

implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile 

tehnicoeconomice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare; 

ART 5. Se împuternicește domnul primar Gheonea Grigore, sa reprezinte U.A.T. comuna Cudalbi 

in relatia cu Autoritatea Contractantă,  să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare 

în numele U.A.T. comuna Cudalbi, Judeţul Galați; 

ART 6. U.A.T. comuna Cudalbi îşi ia angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie 

publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice; 

ART 7.  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul U.A.T. comuna 

Cudalbi, judetul Galați;  

ART 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului U.A.T. comuna Cudalbi și se aduce la cunoștință publică prin afișarea 

la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

     Tudorel TULEARCĂ 

                                                                                                                

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 

                                                                          Secretar general al U.A.T. Cudalbi 

                                                                                Albu CONSTANTIN 


