
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
  

privind aprobarea depunerii proiectului Renovare energetică moderată Sală Sport și 
Internat - Colegiul Național Ion MAIORESCU din Municipiul GIURGIU în vederea 
finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 
 
 

  Având în vedere: 
    - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu nr. 23.063/23.05.2022 
    - Raportul de specialitate al Direcţiei Programe Europene nr. 23.367/24.05.2022 

         - Avizul Comisiei administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
- Avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public -și privat; 

        - Prevederile art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu  
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al  
Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență 
și a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a 
evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României; 
- Prevederile Legii nr. 231/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
155/2020, privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și 
Reziliență, respectiv a prevederilor OUG nr. 124/13.12.2021 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; 
- Prevederile Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente 
P.N.R.R. în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1; 

  
      În temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2), lit ”b”, art.139, alin (3)  și art. 196, alin (1) lit. 

”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
 



 
 

 

2 

2 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă depunerea proiectului Renovare energetică moderată Sală Sport 
și Internat - Colegiul Național Ion MAIORESCU din Municipiul GIURGIU în vederea 
finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1; 

Art.2. Se aprobă descrierea sumară investiției în cadrul proiectului Renovare 
energetică moderată Sală Sport și Internat - Colegiul Național Ion MAIORESCU din 
Municipiul GIURGIU, conform Anexei nr.1,  parte integrată din prezenta hotărâre; 

Art.3. Se aprobă nota de fundamentare a investiției în cadrul proiectului Renovare 
energetică moderată Sală Sport și Internat - Colegiul Național Ion MAIORESCU din 
Municipiul GIURGIU, conform Anexei nr.2, parte integrată din prezenta hotărâre; 

Art.4. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului  Renovare energetică 
moderată Sală Sport și Internat - Colegiul Național Ion MAIORESCU din Municipiul 
GIURGIU, în cuantum de 1.692.495,20 euro fără T.V.A., la un curs euro de 4,9227 lei, 
respectiv 8.331.646,12 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.583.012,76 
lei, rezultând o valoare totală de 9.914.658,88 lei; 

Art.5. Se aprobă finanțarea de către Municipiul Giurgiu a tuturor cheltuielilor 
neeligibile care asigură implementarea proiectului Renovare energetică moderată Sală 
Sport și Internat - Colegiul Național Ion MAIORESCU din Municipiul GIURGIU, în 
condițiile obținerii finanțării proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile 
tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare; 

Art.6. Se împuternicește domnul Adrian ANGHELESCU – în calitate de Primar al 
Municipiului Giurgiu pentru semnarea cererii de finanțare aferentă proiectului  Renovare 
energetică moderată Sală Sport și Internat - Colegiul Național Ion MAIORESCU din 
Municipiul GIURGIU, a tuturor actele necesare proiectului și a contractului de finanțare 
în numele Municipiului Giurgiu; 
      Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Giurgiu, Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Giurgiu, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi 
Direcţiei Programe Europene din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
Dumitrescu Silviu - Andrei         Băiceanu Liliana 
 
 
 
 

Giurgiu, 26 mai 2022    
Nr. 186     

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri, 
din totalul de ____ consilieri prezenţi 
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