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H O T Ă R Â R E A  Nr. 55 
din 31. 05. 2022 

Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției intitulate 
„  LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A ȘCOLII 
GIMNAZIALE NR.1 CU CLASELE V-VIII MIHAI BRAVU, jud. Bihor” 

 
 

 
   Având în vedere: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările  
ulterioare; 

- Art. 5. alin. (4) din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al  
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 
publice 
   In conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
           - Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999 din 10 mai 2022 pentru 
aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de 
redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local 
 
   Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
    
Văzând: - Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei;  

- Referatul de aprobare nr. 133 din  31. 05. 2022 întocmită de Primarul comunei Roșiori în 
calitatea  

sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivității; 

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 134 din  31. 05. 2022 prin care se  motivează, în  
drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; 
            -  Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Roșiori 
      Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 
interes local,  
    În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a) si lit. b), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin.1 
lit.a. din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 
Consiliul Local al comunei Rosiori 
  

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

 
Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Roșiori în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR) - COMPONENTA 10 - Fondul Local, în vederea depunerii spre finanțare și realizării 
obiectivului de investiție denumite - „  LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE 
ENERGETICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 CU CLASELE V-VIII MIHAI BRAVU, jud. Bihor” 



   Art. 2 Se aprobă descrierea sumară a investiției respectiv cheltuielile legate de proiect, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului „  LUCRĂRI DE 

MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 CU 
CLASELE V-VIII MIHAI BRAVU, jud. Bihor”  pentru asigurarea implementarii proiectului, din 
bugetul local al Comunei Roșiori. 

Art.  4  Se aprobă nota de fundamentare a investiției, conform Modelului F aferent Ghidului 
Solicitantului în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - COMPONENTA 10 - 
Fondul Local. 

Art. 5. - Se nominalizeaza şi se delegă primarul Comunei Roșiori ca si reprezentantul legal, 
pentru relaţia cu PNRR în derularea Proiectului. 

Art. 6.  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Roșiori. 
Art. 7.  Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei 

Roșiori, Instituția Prefectului  - Județul Bihor, Compartimentului financiar-contabil și se aduce la 
cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina 
de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum 
și afișare la afișierul primăriei.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu   11 de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei  11   consilieri prezenți la 
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.  
  

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Roboș Gavril 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


