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HOTĂRÂREA NR. 300  

privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „Renovarea 

energetica moderata a cladirii Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie 

Cantemir Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, 

Componenta 5 -Valul Renovarii, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta 

energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica 

moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare 

energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1  

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui 

 

            Având în vedere: 

• Referatul Biroului  Managementul   Proiectelor, Integrare Europenă și 

Relații Internaționale nr.24817 din 05.08.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr.24818 din 

05.08.2022 privind privind aprobarea depunerii cererii de finantare 

pentru  proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii  

Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir Husi”, in cadrul 

Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul 

Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si 

rezilienta in cladiri publice, Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica 

moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de 

renovare energetică moderată a clădirilor publice -  

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

• Raportul Biroului  Managementul   Proiectelor, Integrare Europenă și 

Relații Internaționale nr.24819 din 05.08.2022; 

• Raportul Biroului  Tehnic nr.24820 din 05.08.2022; 

• Avizul nr.307 din 16.08.2022 al  Comisiei juridice de disciplină, 

pentru administrație publică locală, apărare ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenești; 

• Avizul nr.216 din 16.08.2022 al Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al 
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municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor 

istorice si de arhitectura; 

• Avizul nr.185 din 16.08.2022 al  Comisiei de studii, prognoze și 

programe economico-sociale, buget, finanțe, privatizare, servicii 

publice și comerț; 

• Avizul nr.150 din 16.08.2022   al Comisiei pentru invatamant, culte, 

cultura, tineret, turism, sanatate, munca, protective sociala, protectia 

copilului, familie; 

• Avizul nr.41 din 16.08.2022 al  Comisiei de comunicare, integrare 

europeană, relații cu alte comisii locale sau organisme similar, relații 

externe. 

În conformitate cu prevederile art,129 alin(2) lit.b) și alin.(4) lit.e) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare ; 

În temeiul art.139 alin(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE : 

 

        Art.1.Se aprobă depunerea cererii de finantare pentru proiectul „Renovarea 

energetica moderata a cladirii  Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie 

Cantemir Husi” in cadrul Planului național de redresare și reziliență, 

Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta 

energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea  B2 -  Renovarea energetica 

moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare 

energetică moderată a clădirilor publice -  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 . 

        Art.2.Se aproba descrierea sumara a investitiei propusa prin proiectul 

„Renovarea energetica moderata a cladirii  Cantinei Colegiului Agricol 

Dimitrie Cantemir Husi”, care contine masurile propuse pentru imbunatatirea 

eficientei energetice , conform ANEXEI care face parte integranta din  prezenta 

hotarare. 

       Art.3.Se aprobă valoarea maxima eligibila a proiectului „Renovarea 

energetica moderata a cladirii  Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie 

Cantemir Husi”in suma de 2.004.047,34 lei, inclusiv TVA, respectiv 

1.684.073,39 lei fara TVA . 

       Art.4. Asistenta financiara nerambursabila solicitata de catre Municipiul 

Husi pentru proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii  Cantinei 

Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir Husi”este suma de 317.103,60 euro fara 

TVA, echivalentul a 1.561.005,89 lei fara TVA (avand in vedere cursul stabilit 

in ghid-1 euro=4,9227 lei), respectiv 377.353,28 euro cu TVA inclus , 



echivalentul a  1.857.597,01 lei cu TVA inclus. La aceasta suma se adauga 

valoarea statiei de incarcare,de 25.000 euro fara TVA, echivalentul a 123.067,50 

lei fara TVA, respectiv 28.090,77 euro cu TVA inclus, echivalentul a 146.450,33 

lei cu TVA inclus. 

        Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare finantarii 

cheltuielilor neeligibile. De asemenea se vor asigura toate resursele financiare 

necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare 

a cheltuielilor prin intermediul PNRR, componenta 5 — Valul renovării. 

        Art.6. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata 

implementarii proiectului „Renovarea energetica moderata a cladirii  

Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir Husi”, pentru implementarea 

proiectului in conditii optime si care nu pot fi finantate din program, se vor 

asigura de la bugetul local. 

       Art.7. Se aproba amplasarea unei statii de incarcare pentru vehicule 

electrice( cu putere peste 22kW)  cu doua puncte de incarcare , si asigurarea 

cheltuielilor privind punerea in functiune a acesteia. 

       Art.8. Se imputerniceste Primarul Municipiului Husi, domnul Ciupilan Ioan, 

sa semneze toate documentele necesare si contractul de finantare in numele 

Municipiului Husi; 

       Art.9.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 

Municipiului Husi.    
 

 

                                                                                                 HUŞI  ,  17 august 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                    Contrasemnează pentru legalitate 

, 

          Matei Ionel                                                                            Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 


