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Proiect de Hotărâre Nr.25/2022.- 
 

privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare moderată a imobilului Sediu 

Primărie, comuna Căpleni”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizata prin 

proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia  

 

 Consiliul Local al Comunei Căpleni, județul Satu Mare, întrunit în ședință 

extraordinară, convocată de îndată, în data de 24.05.2022; 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului comunei Căpleni, înregistrat sub 

nr. 25/24.05.2022; 

Având în vedere Raportul Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Căpleni înregistrat sub nr. 18/24.05.2022 şi Avizul 

Comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr.  

În conformitate cu prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta C10 – Fondul Local, investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice 

pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 

999/2022 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), precum și ale 

art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 – Se aprobă participarea la finanțare în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, investiția I.3 - Reabilitarea moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale 

 Art. 2 – Se aprobă depunerea proiectului ”Reabilitare moderată a imobilului 

Sediu Primărie, comuna Căpleni”. 

Art. 3 – Se aprobă valoarea maxima eligibila a proiectului pentru obiectivul de 

investiții ”Reabilitare moderată a imobilului Sediu Primărie, comuna Căpleni”, în 

cuantum de 128.920,00 Euro echivalent a 634.634,48 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 

în sumă de 120.580,55 lei, valoarea totală fiind de 755.215,03 lei (inclusiv 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 

”Reabilitare moderată a imobilului Sediu Primărie, comuna Căpleni”. 



 Art. 5 – (1). Se aprobă Nota de fundamentare a investiției ”Reabilitare moderată a 

imobilului Sediu Primărie, comuna Căpleni”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, 

parte integrantă din aceasta 

  (2). Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, conform 

Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

 Art. 6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

Comunei Căpleni. 

 Art. 7 – Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în 

termenul prevăzut de lege, cu:  

− Primarul comunei Căpleni, 

− Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare,  

− Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane   

 

Art. 8 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin  publicare pe site-ul 

Primăriei comunei Căpleni. 

  

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

Megyeri Tamás Róbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA CĂPLENI 

PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI 

Nr.25/24.05.2022 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre Nr.25/2022.- 
privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare moderată a imobilului Sediu 

Primărie, comuna Căpleni”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizata prin 

proiect, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor aferente acestuia  

 
 

 Având în vedere prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta C10 – Fondul Local, investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice 

pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 

999/2022 

 Propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

            Megyeri Tamás-Róbert 

                   Primarul comunei Căpleni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


