
          R O M Â N I A                                             
 JUDEŢUL  CONSTANŢA                                            
MUNICIPIUL MEDGIDIA                                                              
     CONSILIUL  LOCAL 
 
                                                                

H O T Ă R Â R E 
           privind  aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a 
clădirii publice – Școala primară Iuliu Prodan din satul Valea Dacilor, municipiul 

Medgidia, județul Constanța” 
 
 

 
Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, strada 

Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară convocată în data de 
31 martie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 83/31.03.2022 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare al 
primarului municipiului Medgidia nr. 11269/31.03.2022; 

- raportul de specialitate al Biroului proiecte, întocmit sub nr. 11212/30.03.2022;  
- condițiile prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, privind durata de 
implementare ce nu poate depăși data de 31.12.2023 (pg 18 din ghid, punctul 3); 

- oportunitatea de finanțare prin PNRR, conform  Ordinului nr. 441/24 martie 2022 al MDLPA 
s-a aprobat Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile 
europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 
— Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea 
B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice; 

- documentația tehnico-economică elaborată pentru investiția „Creșterea eficienței energetice 
a clădirii publice – Școala primară Iuliu Prodan din satul Valea Dacilor, Municipiul Medgidia, 
Județul Constanța” ce a necesitat, pentru depunere în cadrul PNRR, actualizarea 
indicatorilor de audit energetic; 

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 (r2) privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative; Avizul Comisiei pentru probleme de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
municipiului, servicii, comerț și agricultură(Comisia A); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11285/31.03.2022, al compartimentului relații 
publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
     În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit.b) și d), coroborate cu cele ale alin.(4) lit. 
d) și alin. (7) lit. a), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat 
prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 
 
 



H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă depunerea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – ȘCOALA PRIMARĂ IULIU PRODAN DIN 
SATUL VALEA DACILOR, MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, în 
vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – 
Valul renovării, Axa 2 Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 
publice, operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 
publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1. 

Art. 2 – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculată în conformitate 
cu precizările din secțiunea 2.5 din ghidul specific, în sumă de 1.302.054,15 lei, fără TVA, 
astfel cum reiese din următorul calcul:  

Valoarea maximă eligibilă a proiectului = aria desfășurată x cost unitar pentru 
lucrări de renovare moderată + cost stație de încărcare rapidă x număr stații  
 
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 479 mp x 500 euro x 4,9227 lei/ 1 euro 
+ 1 stație x 25.000 euro x 4,9227 lei/ 1 euro = 1.302.054,15 lei 

Art. 3 – Se aprobă finanțarea 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. 4 – Se aprobă Descrierea investiției propusă a fi realizată prin proiect aferentă 
obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII 
PUBLICE – ȘCOALA PRIMARĂ IULIU PRODAN DIN SATUL VALEA DACILOR, 
MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, conform Anexei nr. 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 – Se împuternicește domnul Valentin Vrabie, primarul Municipiului Medgidia, 
să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele Unității Administrativ 
Teritoriale Municipiul Medgidia. 

Art. 6 –Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia, cu sprijinul Biroului Proiecte 
și al Direcției economice, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 Art. 7 - Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului 
Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Biroului 
proiecte și Direcției economice, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și compartimentului 
informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local. 

 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi pentru din totalul de 18 consilieri 

prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

           Red. în 7 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. dosar 

hotărâri; 1 ex. Primar; 1 ex. Birou proiecte; 1 ex. Direcția economică; 1 ex. Compartiment Informatică.  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 
 

 ……………………… 
Daniela  DANIEL 

 

Contrasemnează: 

SECRETAR GENERAL, 

 ……………………… 

Melania  SOLOMON 

 


