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HOTĂRÂREA NR. 52 
din 20.05.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului  ,, Renovarea energetică  a  grădiniței cu program normal  nr. 4  din 
Șimleu Silvaniei, județul Sălaj,, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect, , a notei 

de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia 
 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică; 
 Având în vedere : 

-Referatul de aprobare ne. 8350/2022 al Primarului oraşului Șimleu Silvaniei prin care propune aprobarea 
participarii la finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – FONDUL LOCAL, 
apel de proiecte PNRR/2022/C10, tip de investiție I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 
serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, a depunerii proiectului  ,,Renovarea 
energetică  a grădiniței cu program normal  nr. 4  din Șimleu Silvaniei,  județul Sălaj,,  - unitate  de  invățământ  
fără personalitate juridică, arondată la Grădinița cu program prelungit  nr. 2- Șimleu Silvaniei, a descrierii sumare a 
investitiei propuse a fi realizata prin proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia;  

− Raportul de specialitate comun nr. 8351/2022 al  Serviciului urbanism și al Direcției economice; 
− Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi 

agricultură; 
− Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

oraşului, realizarea lucrărilor publice, protecţia  mediului, turism, conservarea monumentelor istorice şi 
arhitectură; 

− Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor; 

 În baza prevederilor : 
- art. 20 alin. (1) lit. e) și lit. j), art. 23 alin. (2) lit. f) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
- Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – FONDUL  LOCAL, apel de proiecte 

PNRR/2022/C10, tip de investiție I.3 – ,,Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de 
servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale,,.  

- art. 71 din O.U.G. nr. 114/ 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 
termene; 
 - O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
 - art.129 alin. 1, alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.d), alin.7 lit.k), art. 139, alin.1, alin.3, lit. a), d), g) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. 3 lit. d și art. 196 alin. 1 lit. a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă participarea la finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 – FONDUL  LOCAL, apel de proiecte PNRR/2022/C10, tip de investiție I.3 – ,,Reabilitare 
moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-
teritoriale,,. 

Art.2. Se aprobă depunerea proiectului ,,Renovarea energetică  a  grădiniței cu program normal  nr. 4  
din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj,,   și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect. 

 
 



Art. 3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului (Cererii de Finanţare) pentru obiectivul de investiţii  
”Renovarea energetică  a  grădiniței cu program normal  nr. 4  din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj,,   în 
cuantum de  1.180.463,46 lei fară  TVA  respectiv  239.800,00 Euro fără TVA. 

 
 Art. 4. Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel 
cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de 
implementare a proiectului ”Renovarea energetică  a  grădiniței cu program normal  nr. 4  din Șimleu Silvaniei, 
județul Sălaj”, cu precizarea că valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat 
 
 Art. 5. Se aprobă Anexa 1 ”Descrierea sumară a investiției” propusă prin proiect, în concordanță cu 
măsurile propuse pentru reabilitarea moderată a clădirilor publice. 
             

 Art. 6. Se aprobă Anexa 2 privind Nota de fundamentare a investiției ,,Renovarea energetică  a  
grădiniței cu program normal nr. 4 din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj,,.  
 

Art.7. Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei şi 

Serviciul urbanism. 
 

             Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
-Primarul oraşului Șimleu Silvaniei; 
-Instituția Prefectului -Judeţul Sălaj; 
-Serviciul urbanism ; 
-Direcția economică ; 

                          -dosar hotărâri; 
  -dosarul ședinței; 

 -se aduce la cunoștința publică prin publicare pe site-ul orașului: www.simleusilvaniei.ro. 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 20.05.2022, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 3 lit. d)  din OUG nr. 57/2019, cu un număr de 15 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă, 0 voturi abţineri, din totalul de 15 consilieri locali prezenţi. 
 
 
 
            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,  
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