
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare moderată a clădirii 
sediului administrativ al Consiliului Local Tomşani pentru a îmbunătăţii serviciile 

publice prestate şi eficientizare energetică" şi a principalilor indicatori tehnico-economici 
ai obiectivului 

Văzând Proiectul de Hotărâre înregistrat sub nr. 38 din 19.05.2022 iniţiat de 
Primarul comunei Tomşani, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4150 din 19.05.2022, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4151 din I 9.05.2022, 
-Prevederile Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă aprobat de către 

Comisia Europeană la data de 27.09.2021 şi de către Consiliul Uniunii Europene la 
data de 28.10.2021; 

În conformitate cu prevederile: 
- Ghidului solicitantului pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 

(PNRR), Componenta CI O - Fondul Local, J.3 - Reabilitare moderată a clădirior 
pubice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor 
administrative-teritoriale; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124 din I 3 decembrie 2021 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

- Hotărârii Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,b" alin. (4) lit. ,,d" şi art. 139, 
alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
Consiliu] local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: Se aprobă depunerea proiectului pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare moderată a clădirii sediului administrativ al Consiliului Local 
Tomşani pentru a îmbunătăţii serviciile publice prestate şi eficientizare 
energetică" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Re zilienţă (PNRR), 



Componenta C10- Fondul Local, 1.3...:. Reabilitare moderată a clădirior pubice pentru 
a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrative-teritoriale; 

ART. 2: Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Reabilitare 
moderată a clădirii sediului administrativ al Consiliului Local Tomşani pentru a 
îmbunătăţii serviciile publice prestate şi eficientizare energetică", în cuantum de 
324.770 euro (fără TVA), reprezentând l.598. 745,28 lei fără TVA, Ia cursul 
lnforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro=4,9227 lei, confonn P.N.R.R., 
Componenta 1 O - Fondul Local. 

ART. 3: Se aprobă finanţarea sumelor, reprezentând cheltuieli care ar putea fi 
declarate neeligibile, rezultate din documentaţiile tehnico-economice/ contractele de 
lucrări, ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare moderată a 
clădirii sediului administrativ al Consiliului Local Tomşani pentru a îmbunătăţii 
serviciile publice prestate şi eficientizare energetică", în condiţiile obţinerii 
finanţării proiectului. 

ART. 4: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor 
interesate de către secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 

Număr consilieri în funcţie 
Număr consilieri prezenţi 
Voturi pentru 
Voturi împotrivă 
Abţineri 

Secretar, 
• Vi -Iul' a 
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