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HOTĂRÂREA NR.173/2022
privind aprobarea depunerii proiectului pentru realizarea obiectivului de investiții „Cresterea
eficientei energetice a blocurilor de locuinte – CF 10” în vederea includerii la finanțare prin
Planul Național de Redresare si Rezilienta, Componenta C5 – Valul Renovarii
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ
CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, VINERI 1 APRILIE 2022
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.
190/2022;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.190/2022;
• Raportul de specialitate al Direcţiei Proiecte nr. 11.977/01.04.2022;
Având în vedere :
 Art. 129, al. 1, al. 2, lit b) si d), alin. 4, alin. 7, lit. k), al. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui
instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei
provocate de COVID-19;
 Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021
de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
 Planul Național de Redresare si Rezilienta, aprobat de catre Comisia Europeana;
 Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privi nd stabilirea cadrului
instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin
Mecanismul de redresare și reziliență;
 Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 444/2022 pentru
aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile
europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/1/A.3.1./1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidentiale multifamiliale, operațiunea A.3.:
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidentiale multifamiliale;
 Apelurile de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1./1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1
— Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidentiale
multifamiliale, operațiunea A.3.: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor
rezidentiale multifamiliale;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare;
 Avizul favorabil al comisiei de specialitate I din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
 Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă depunerea proiectului ” Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte – CF
10”, respectiv cererea de finanțare, pentru realizarea obiectivelor de investiții cladiri rezidentiale
multifamiliale conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în veder ea
includerii la finanțare prin Planul Național de Redresare si Rezilienta, componenta 5 — Valul
renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri
rezidentiale multifamiliale, operațiunea A.3. - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a
clădirilor rezidentiale multifamiliale.
Art.2. Valoarea maxima eligibila a proiectului, calculata conform prevederilor punctului 2.5. din Ghidul
specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europe ne aferente Planului
național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1./1,
aprobat prin Ordinul Ministrului M.D.L.P.A. nr. 444/2022, este de 3.242.790,60 Euro, fara TVA,
respectiv 15.963.285,29 Lei, la cursul aferent lunii mai 2021 de 1 Euro= 4.9227 lei.
Art.3. Se aprobă angajarea pentru finantarea de la bugetul local a cheltuielilor necesare pentru
realizarea obiectului de investitii, rezultate in urma realizarii documentatiei tehnico -economice,
pentru cheltuielile care exced valorii maxime eligibile a proiectului.
Art.4. Se aproba descrierea sumara a investitiei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.5. Se mandateaza Primarul Municipiului Baia Mare să semneze cererea de finanțare și toate
documentele în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri.
Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Baia Mare
si Directia Generala de Dezvoltare Publica.
Art.7.









Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului Judeţului Maramureș;
Primarul Municipiului Baia Mare;
Direcția Generale de Dezvoltare Publica;
Direcția Patrimoniu;
Arhitect Sef;
Direcţia Juridice;
Direcţia Economice;
Serviciul Administrație Publică Locală;

Buhan Horia Codrin
Preşedinte de şedinţă

Total consilieri
Prezenţi
Pentru
Impotrivă
Abţineri

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar General al Municipiului Baia Mare
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