ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL REBRI~OARA

HOTARARE
privind aprobarea depunerii proiectului "REABILITARE SI MODERNIZARE
SCOALA GENERALA DIN SAT GERSA I, COMUNA REBRISOARA,
JUDETUL BISTRITA-NASAUD" in cadrul Planului National de Redresare ~i
Rezilienta 2021-2026 prin apelul de proiecte PNRR/2022/CS/2/B.2.l/1,
PNRR/2022/CS/2/B.2.2/l

Consiliul Local al Comunei Rebri~oara, intrunit in ~edinta ordinara in data de
31.03.2022
in prezenta a 12 consilieri locali, din totalul de 12 consilieri in
functie
A vand in vedere :
-Proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Rebri§oara, 1nregistrat sub nr.27 /
31.03 .2022, privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare si modemizare $coala
generala din sat Gersa I, comuna Rebri~oara,judetul Bistrita-Nasaud" 1n cadrul Planului
National de Redresare §i Rezilienta 2021-2026 prm apelul de proiecte
PNRR/2022/CS/2/B.2.l/1, PNRR/2022/CS/2/B.2.2/1 ;
-Referatul de aprobare al primarului comunei Rebri§oara, 1nregistrat sub Nr.
2292/31.03.2022;
- Raportul de specialitate 'intocmit de compartimentul de resort (compartiment investitiiachizitij publice ) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebri§oara,
'inregistrat sub nr.2293/31.03.2022;
-AvizuJ consultativ 1nregistrat sub nr.2294/31.03 .2022 al Comisiei pentru buget,
finante,activitati economice, administrarea domeniului public si privat al comune1,
amenajarea teritoriului, urbanism, din cadrul Consiliului Local Rebrisoara;
In conformitate cu :
- Legea finantelor publice nr.273 /2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile Regulamentu lui (UE) 2021 /24 l al Parlamentului European §1 al
Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare §i rezilienta;
- prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie
2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini
redresarea in urma crizei provocate de COVID-19;
- prevederile Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European §i al
Consiliului din l O februarie 202 l de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic,
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 124 din 13
decembrie 2021 privind stabilirea cadrului institutional §i financiar pentru gestionarea

fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare ~i rezilienta,
precum ~i pentru modificarea ~i completarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.
155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare ~i
rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri exteme rambursabile ~i
nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare ~i rezilienta;
- prevederile Ordonantei de Urgenfa a Guvemului Romaniei nr. 209/2022 privind
stabilirea cadrului institutional ~i financiar pentru gestionarea fondurilor europene
alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare ~i rezilienta precum ~i pentru
modificarea ~i completarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr. 155/2020 privind
unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare ~i rezilienta necesar
Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile ~i nerambursabile in cadrul
Mecanismului de redresare ~i rezilienta;
- prevederile Ordinului MDLP A nr.441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific
privind regulile ~i conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente PNRR
in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/CS/2/B.2.2/l , Componenta CS - Valul
Renovarii, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica ~i rezilienta in cladiri
pub lice. Operatiunea B: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor
publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 289 bis din 25.03.2022,Art.129 alin(2) lit. B),
alin.(7) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G 57/2019, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art.129 alin (2) lit. b), art.139, alin. (3) lit. d), art.196, alin (1), lit.a) din
Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTA.RA~TE:
Art.I. Se aproba depunerea proiectului "REABILITARE SI MODERNIZARE
~COALA GENERALA DIN SAT GERSA I, COMUNA REBRI~OARA,
JUDETUL BISTRITA-NASAUD ", in valoare maxima eligibila de 2.842.859,25 lei,
fara TVA, respectiv 577.500 euro fara TVA la curs euro de 4.9227 lei (curs euro aferent
lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5-Valul Renovarii, Anexa III Metodologie
costuri) si nota de fundamentare conform anexa 1, calculata in conf01mitate cu
preciza1 ile Ghidului specific apelului de proiecte PNRR/2022/CS/2/B.2.1/1,
PNRR/2022/CS/2/B.2.2/1
sectiunea 2.5., m cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/CS/2/B.2. l/1, PNRR/2022/CS/2/B.2.2/1.
Art. 2 Se aproba achizifionarea serviciilor de consultanfa, elaborare cerere de finanfare
~i intocmire documentafie tehnica, documentafie pentru obfinerea avizelor ~i acordurilor
aferente intocmirii proiectului ~i documentafiei de avizare pentru lucrari de intervenfii.
Art. 3. Consiliul local Rebri~oara se angajeaza sa finanteze toate cheltuielile neeligibile
care asigura implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din
documentatiile tehnico-economice/contractul de lucrari, solicitate in etapa de
implementare.

Art.4. Obiectivul de investitii propus prin proiect este in concordanta cu masurile

propuse pentru renovarea energetica a cladirii (inclusiv a instalatiilor aferente acesteia),
a~a cum reiese din Raportul de audit energetic ~i este descris in anexa care face parte
integranta la prezentul ordin.
Art.5. Se imputerniceste primarul comunei Rebri~oara sa semneze ~i sa depuna cererea
de finantare a proiectului.
ART.6 Prezenta hotararea se aduce la cuno~tinta publica in termen de 5 zile de la data
comunicarii oficiale catre prefect, prin publicare pe site-ul
primariei
www.primariarebrisoara.ro, precum si prin afi~are la sediul primariei.
ART.7- Prezenta hotarare a fost adoptata cu 12 voturi "pentru" ,-0- voturi "abtineri ",0- voturi "impotriva" din totalul de 12 consilieri prezenti la ~edinta.
ART.8-Prezenta hotarare se comunica cu :
-Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud;
-Primarul Comunei Rebrisoara;
-Compartiment Financiar-Contabil ;
-Compartiment secretariat, relatii cu publicul .
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