
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  BUZĂU 

ORAȘUL  POGOANELE 

CONSILIUL LOCAL, 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea participării UAT orașul POGOANELE la Programul național de Redresare 

și Reziliență, apelul de proiecte PNNRR/C, Componența – Fondul Local, Investiția: I. – 

Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din 

sănătate și învățământ, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire locuințe 

pentru tineri și locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în orașul 

Pogoanele” 

 

                                                                                         Avizat Secretar general, 

                                                                                          Valentino Adrian Cotruță 

 

 

 Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
 Având în vedere: 
- Raportul administratorului public al orașului Pogoanele înregistrat sub nr. 

9371/22.06.2022; 
- Referatul de aprobare al Primarului orașului Pogoanele, înregistrat sub nr. 

9372/22.06.2022; 
- Prevederile Planului de Redresare si Reziliență aprobat de către Comisia Europeana la  

data de 27.09.2021 si de către Consiliul Uniunii Europene la data de 28.10.2021; 
- Prevederile Ghidului specific privind Condiţii de accesare a fondurilor europene  

aferente Planului National de Redresare si Reziliență (PNRR), Componenta 10 - Fondul Local, 
Investiția: 1.2 -Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuinte de serviciu pentru 
specialiști din sănătate si învățământ; -prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
124/13.12.2021 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; 
- Prevederile H.G nr.209/14.02.2022 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; 
- Prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administraţiei  

nr.999/10.05.2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10, Componenta 10 - Fondul local; 
- Proiectul tip Construirea de locuinţe nZEB plus - pentru tineri/locuinţe de serviciu 

pentru specialisti din sănătate si învățământ in cadrul Planului National de Redresare si 



Rezilienţă (PNRR), Componenta 10 - Fondul Local pus la dispoziţie de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice si Administraţiei pe site-ul mdlpa.ro/pages/ proiecttipcladirinzeb; 
- Prevederile art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu  

modificările si completările ulterioare, respectiv prevederile art.21, art.22 si art.23 din acelaşi 
act normativ; 
- Prevederile art.5, lit.m) si n), art. 129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d) si alin.(7), lit.a) si lit.c) 

coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 139, alin.(l) si ale art.196, alin.(l), lit.a) din 
Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.l. Se aprobă participarea UAT Pogoanele la programul Planul National de Redresare 
si Rezilienţă, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 - Fondul Local, Investiţia: 1.2 
- Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialisti din 
sanatate si invatamant, pentru realizarea obiectivului de investitii „Construire locuinţe pentru 
tineri și locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate si invățămant în orașul Pogoanele, 
judeţul Buzău”. 

Art.2. Se aprobă Nota de fundamentare a investiţiei întocmită conform Anexei 
(Modelul F) la Ghidul specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului 
Național de Redresare si Rezilienţă (PNRR), Componenta 10 - Fondul Local, Investiţia: 1.2 -
Construirea de locuinţe nZEB plus - pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialisti din 
sanatate si invatamant, care face parte integranta din prezenta hotarare 

Art.3. (1) Se aprobă Anexa 1 privind descrierea sumara a investitiei propusă a fi 
realizată prin proiect, în concordanță cu proiectul tip «Construirea de locuinţe nZEB plus - 
pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialisti din sănătate si învățământ” în cadrul 
Planului Național de Redresare și Rezilienţă (PNRR), Componenta 10 - Fondul Local pus la 
dispoziţie de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pe site-ul 
mdlpa.ro/pages/proiecttipcladirinzeb 

             (2) Anexa nr.l face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.4. Se aprobă valoarea maxima eligibilă a proiectului în sumă de 7.226.889,06 lei, la 

care se adaugă TVA, respectiv 1.468.074,24 euro, la care se adauga TVA (cursul valutar utilizat 
este cursul Infoeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 - Fondul local, 
pct.2.5 -Sume alocate pentru apelul de proiecte 1 euro=4,9227 lei), conform Anexei nr.2. 
                          (2) Anexa nr.2 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. UAT Pogoanele se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care 
asigura implementarea proiectului, astfel cum vor rezulta din documentaţiile tehnico 
economice/contractul de lucrări, solicitate in etapa de implementare a proiectului. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul orașului 
Pogoanele prin funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate. 

       Art.7. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  
persoanelor și instituțiilor interesante, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/. 
                                                             Primar, 

                                              Ing. Florin Dumitrașcu 


