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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 

PRIMAR 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”, ce va 

fi depus spre finanţare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor aferente proiectului 
 
      Consiliul local al comunei Cacica, județul Suceava; 
      Având în vedere: 
- Referatul de aprobare, prezentat de domnul Petru Todosi, primarul comunei Cacica, județul Suceava, înregistrată sub nr. 8221 din 11.10.2022; 

În conformitate cu: 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 
rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10; 
- prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 2615/2022 pentru modificarea şi completarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a 
fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local, aprobat prin Ordinul 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999/2022; 
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. c), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

              
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aprobă proiectul intitulat “Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava” în vederea depunerii acestuia 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială, Componenta 10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice 
pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale; 

Art. 2. Se aprobă participarea Comunei Cacica cu proiectul intitulat “Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul 
Suceava” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială și teritorială, Componenta 10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a 
clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale; 

Art. 3. Se aprobă Nota de fundamentare și Descrierea sumară a investiției “Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, comuna Cacica, 
judeţul Suceava”, conform anexelor nr.1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. (1) Se aprobă cheltuielile proiectului intitulat “Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”, conform 
anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 10 – 

Fondul Local – Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 5. Se  aprobă sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și/sau conexe ce pot apărea  pe durata implementării proiectului “Eficientizare energetică la Şcoala 
Gimnazială Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava” şi care vor fi susținute de la bugetul local al UAT Comuna Cacica. 

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din Planul Național de 
Redresare și Reziliență. 

Art. 7. Se va asigura întreținerea/mentenanța/sustenabilitatea investiției. 

Art. 8. Proiectul va respecta principiul DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH), astfel cum e prevazut în art. 17 din Reg. UE 2020/852. 

Art. 9. Perioada de implementare a activităţilor proiectului nu va depăşi data de 30 iunie 2026 şi se va menţine obligatoriu investiţia după finalizarea implementării 

proiectului minim 5 ani de la efectuarea plăţii finale în administrarea comunei CACICA, judeţul Suceava . 

Art. 10. Se mandatează Primarul comunei Cacica, domnul Petru TODOSI, să semneze în numele și pe seama UAT Comuna Cacica Cererea de finanțare a proiectului 
“Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava”, cu toate anexele acestuia, a tuturor documentelor aferente proiectului și 
să reprezinte UAT Comuna Cacica în relația cu Autoritatea Finanțatoare Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administraței. 

Art. 11. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Cacica.  
Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Cacica, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Cacica, Instituţiei 

Prefectului - Județul Suceava, compartimentelor din cadrul Primăriei comunei Cacica şi instituţiilor interesate şi se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi 
în Monitorul Oficial Local pe site-ul www.comuna-cacica.ro. 
 

                                          Inițiator: 
                         Primar,                                       
                                                                                                         Avizat: 
                    Petru Todosi                              Secretar general al comunei Cacica,      
                                                                                          Georgeta-Graţiela Volanschi 
 
 
Cacica, 11 octombrie 2022 
Nr. 8222 
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