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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.  3185 din 20.05.2022 
Privind modificarea și completarea HCL nr. 26/31.03.2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul 
Reabilitare energetica și gestionarea inteligentă a energiei în clădire publică cu detinația de 
unitate de învățământ-Școala Mereni PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ -

APELURILE DE PROIECTE PNRR/2022/C10 PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL 

 
 

Consiliul Local al comunei Mereni, județul Constanța întrunit în ședința ordinară din data 
de  27 mai 2022; 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3186  din 20.05.2022  al Primarului comunei Mereni, județul 
Constanța; 
- Raportul  de specialitate al Secretarului general al comunei Mereni  înregistrat sub nr. 3187 din 
20.05.2022; 
- HCL nr. 26/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de 
proiectul Reabilitare energetica și gestionarea inteligentă a energiei în clădire publică cu 
detinația de unitate de învățământ-Școala Mereni PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 
REZILIENȚĂ -APELURILE DE PROIECTE PNRR/2022/C10 PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 
REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL. 
- Prevederile Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare 
și  conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice; 
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-Prevederile GHIDULUI SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE 
PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10, PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE 
ȘI REZILIENȚĂ, GHID SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE 
PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10 PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE 
ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, O1 – Investiții în infrastructura locală pentru 
tranziția verde a zonelor urbane și rurale, reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, 
intra-regional și intra-județean, OS I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale; 
- Prevederile  art. 1, art. 2, art. 5 alin.(2) din Legea  nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea   actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 76 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 



-art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
- art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și alin.(2), art.138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția României, 
republicată; 
- art.7 alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea 287/2009, cu modificările ulterioare;  
 

Ținând cont de: 
 

 RAPORT DE AUDIT ENERGETIC elaborat de dr.ing. Mirel Florin DELIA, auditor energetic 
pentru clădiri si instalatii, grad I; 

 Raportul de expertiză elaborat de expert Barbu Eugen; 

 Memoriul general elaborat de arh. Vlad LAZAR; 

 Nota de fundamentare  a investitiei ,, Reabilitare energetica și gestionarea inteligentă 
a energiei în clădire publică cu detinația de unitate de învățământ-Școala Mereni,,. 

 In temeiul prevederilor art.129  alin(6) lit.a),art.139 alin.(3) lit.g) si art.196 alin.(1) lit.a) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni: 

 
PROPUNE: 

 
 
Art. 1. Se modifică art 2 din HCL nr. 26 / 31.03.2022 după cum urmează: 

”Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului în cuantum de 1.323.419 lei, respectiv 
268.840 euro fără TVA, calculată în conformitate cu formula de calcul precizată la secțiunea 
2.5 din ghidul specific apelului de proiecte PNRR/2022/C10. 

611 mp x 440 euro mp= 268.840 euro x 4,9227 = 1.323.419 lei fără TVA. 
 
Art. 2.  Se intoduce în HCL nr. 26/31.03.2022  art. 41 după cum urmează: 

”Se aprobă  Nota de fundamentare a investitiei Reabilitare energetica și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădire publică cu detinația de unitate de învățământ-Școala 
Mereni, conform Anexei nr. 2, la prezentul proiect de  hotărâre care face  parte integrantă 
din aceasta. 

 
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Comunei Mereni 

persoanelor abilitate pentru ducere la îndeplinire, Instituției Prefectului Județului Constanța 
pentru control si verificarea legalitatii. 

 
 

INITIATOR                                                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

PRIMAR                                                                                               SECRETAR GENERAL 

DUMITRU GURITA                                                                                      SERIF SIBE 
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RAPORT DE SPECIALITATE  NR. 3187 din 20.05.2022 
La proiectul de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 26/31.03.2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul 
Reabilitare energetica și gestionarea inteligentă a energiei în clădire publică cu detinația de 
unitate de învățământ-Școala Mereni PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ -

APELURILE DE PROIECTE PNRR/2022/C10 PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL 

 
 
Serif Sibel, secretar general al  comunei  Mereni, judetul Constanta; 
Avand in vedere; 
-Referatul de aprobare nr.  3186 din 20.05.2022 intocmit de  catre domnul Dumitru Gurita, 
primarul comunei Mereni, judetul Constanta; 
-Proiectul de hotarare nr. 3185 / 20.05.2022 initiat de catre domnul Dumitru Gurita , primarul 
comunei Mereni  privind modificarea și completarea HCL nr. 26/31.03.2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ,, Reabilitare energetica și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădire publică cu detinația de unitate de învățământ-Școala Mereni 
PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ -APELURILE DE PROIECTE PNRR/2022/C10 
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL,,. 
- Prevederile Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare 
și  conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice; 
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-Prevederile GHIDULUI SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE 
PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10, PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE 
ȘI REZILIENȚĂ, GHID SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE 
PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10 PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE 
ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, O1 – Investiții în infrastructura locală pentru 
tranziția verde a zonelor urbane și rurale, reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, 
intra-regional și intra-județean, OS I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale; 
- Prevederile  art. 1, art. 2, art. 5 alin.(2) din Legea  nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea   actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 76 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 



-RAPORT DE AUDIT ENERGETIC elaborat de dr.ing. Mirel Florin DELIA, auditor energetic pentru 
clădiri si instalatii, grad I; 
-Raportul de expertiză elaborat de expert Barbu Eugen; 
-Memoriul general elaborat de arh. Vlad LAZAR; 
-Nota de fundamentare  a investitiei ,, Reabilitare energetica și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădire publică cu detinația de unitate de învățământ-Școala Mereni,,. 
 In temeiul prevederilor art.129  alin(6) lit.a),art.139 alin.(3) lit.g) si art.196 alin.(1) lit.a) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare, 
Propun  : 
  
1.Modificarea art 2 din HCL nr. 26 / 31.03.2022 după cum urmează: 

”Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului în cuantum de 1.323.419 lei, respectiv 
268.840 euro fără TVA, calculată în conformitate cu formula de calcul precizată la secțiunea 
2.5 din ghidul specific apelului de proiecte PNRR/2022/C10. 

611 mp x 440 euro mp= 268.840 euro x 4,9227 = 1.323.419 lei fără TVA. 
 
2. Introducerea  în HCL nr. 26/31.03.2022  art. 41 după cum urmează: 

”Se aprobă  Nota de fundamentare a investitiei Reabilitare energetica și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădire publică cu detinația de unitate de învățământ-Școala 
Mereni. 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL 
SERIF SIBEL 
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REFERAT DE  APROBARE   NR. 3186  din 20.05.2022 
La proiectul de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 26/31.03.2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul 
Reabilitare energetica și gestionarea inteligentă a energiei în clădire publică cu detinația de 
unitate de învățământ-Școala Mereni PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ -

APELURILE DE PROIECTE PNRR/2022/C10 PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, 
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL 

 
Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, judetul Constanta; 
Avand in vedere; 
- Prevederile Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare 
și  conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice; 
- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-Prevederile GHIDULUI SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE 
PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10, PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE 
ȘI REZILIENȚĂ, GHID SPECIFIC - CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE 
PNRR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10 PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE 
ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, O1 – Investiții în infrastructura locală pentru 
tranziția verde a zonelor urbane și rurale, reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, 
intra-regional și intra-județean, OS I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale; 
- Prevederile  art. 1, art. 2, art. 5 alin.(2) din Legea  nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea   actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 76 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 
-RAPORT DE AUDIT ENERGETIC elaborat de dr.ing. Mirel Florin DELIA, auditor energetic pentru 
clădiri si instalatii, grad I; 
-Raportul de expertiză elaborat de expert Barbu Eugen; 
-Memoriul general elaborat de arh. Vlad LAZAR; 
-Nota de fundamentare  a investitiei ,, Reabilitare energetica și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădire publică cu detinația de unitate de învățământ-Școala Mereni,,. 
 In temeiul prevederilor art.129  alin(6) lit.a),art.139 alin.(3) lit.g) si art.196 alin.(1) lit.a) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare, 
Propun  : 
  



1.Modificarea art 2 din HCL nr. 26 / 31.03.2022 după cum urmează: 
”Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului în cuantum de 1.323.419 lei, respectiv 
268.840 euro fără TVA, calculată în conformitate cu formula de calcul precizată la secțiunea 
2.5 din ghidul specific apelului de proiecte PNRR/2022/C10. 

611 mp x 440 euro mp= 268.840 euro x 4,9227 = 1.323.419 lei fără TVA. 
 
2. Introducerea  în HCL nr. 26/31.03.2022  art. 41 după cum urmează: 

”Se aprobă  Nota de fundamentare a investitiei Reabilitare energetica și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădire publică cu detinația de unitate de învățământ-Școala 
Mereni. 
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