
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
HOTARÂREA 

nr. 48 din 11 octombrie 2022  
privind aprobarea depunerii proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN 

REABILITARE ȘI MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC TOPRAISAR, COM. 
TOPRAISAR, JUD. CONSTANȚA” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
e) Ordinul MDLPA nr. 2.615 din 5 octombrie 2022 pentru modificarea și completarea 

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, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 
999/2022; 

f) art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 129 alin. (4) lit. a) și d), art. 139 alin. (3) lit. d) 
din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

g) art. 3, alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Topraisar, în calitatea sa de inițiator 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Topraisar 
c) Avizul Comisiei nr. 1 – Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală 

d) Avizul Comisiei nr. 2 – Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, 
muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, activități social-culturale 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR, întrunit în ședința ordinară din 
data de 11 octombrie 2022, adoptă prezenta hotărâre 
 
           Art. 1 Se aprobă depunerea proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN 
REABILITARE ȘI MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC TOPRAISAR, COM. 



TOPRAISAR, JUD. CONSTANȚA” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta C10 – Fond local, Investitia I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru 
a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, apelul de proiecte 
PNRR/2022/C10. 
 

Art. 2 Se aprobă Nota de fundamentare a investitiei “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN 
REABILITARE ȘI MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC TOPRAISAR, COM. 
TOPRAISAR, JUD. CONSTANȚA”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3 Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculată în conformitate cu precizările 
din secțiunea 2.6 din ghidul specific, în sumă de 2.386.918,78 lei fara TVA, astfel cum reiese din 
următorul calcul:  
 
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = aria desfășurată x cost unitar pentru lucrări de 
reabilitare moderată x 4,9227 lei 
 
Valoarea maximă eligibilă a proiectului = 1102 mp x 440,00 euro x 4,9227 lei = 2.386.918,78 lei 
 
 

Art. 4. Se aprobă finanţarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea 
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări 
solicitate în etapa de implementare. 
 

Art. 5 Se aprobă Descrierea investiției propusă a fi realizată prin proiect aferentă obiectivului de 
investiție “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN REABILITARE ȘI MODERNIZARE A 
LICEULUI TEHNOLOGIC TOPRAISAR, COM. TOPRAISAR, JUD. CONSTANȚA”, conform Anexei 
nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art 6 Se împuternicește domnul Stelian GHEORGHE, primarul Comunei Topraisar, să 
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Unității Administrativ 
Teritoriale Topraisar. 
 

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei Topraisar, prefectului județului Constanța, Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa:  www.primariatopraisar.ro     
    
            
.    
   
                                                                                                                                                        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 
                  Stelian LUCACI 

Contrasemnează pentru legalitate, 
SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI TOPRAISAR 
 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 

http://www.primariatopraisar.ro/


 
 
  

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, 
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 48/11.10.2022 

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mîinii individual 
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL 

0 Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali în funcție Voturi necesare 8 

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 15 
2 Numărul consilierilor locali în funcție 15 
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 15 
4 Numărul voturilor “PENTRU” 15 
5 Numărul voturilor “ÎMPOTRIVĂ” Voturilor “ABȚINERE” se 

numără la voturi “ÎMPOTRIVĂ” 
0 

6 Numărul voturilor “ABȚINERE” 0 
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0 
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0 

9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, 
neavând drept de vot 0 

 


