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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea moderată a clădirilor publice, Clădirea Primăriei Comunei 
Crizbav, Localitatea Crizbav, Județul Brașov”cu includerea în proiect a achiziționării și amplasării pe 

domeniul public al comunei, a 2 stații de reîncărcare (4 puncte de reîncărcare) pentru vehicule electrice și 
participarea la Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, 

componenta 10 – Fondul local 

 
Analizând referatul de aprobare privind aprobarea proiectului „Reabilitarea moderată a clădirilor 

publice, Clădirea Primăriei Comunei Crizbav, Localitatea Crizbav, Județul Brașov” cu includerea în proiect a 
achiziționării și amplasării pe domeniul public al comunei, a două stații de reîncărcare (4 puncte de 
reîncărcare) pentru vehicule electrice și participarea la Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul 
de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local, inițiat de Primarul Comunei Crizbav ,văzând 
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Crizbavși 
avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Crizbav, 

în conformitate cu prevederile 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 – Anexă la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 
nr. 999/2022, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 467 bis/10.05.2022,  

în conformitate cu prevederile art. 42, art.44 alin.(1), art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 129, alin.(2), lit. b), coroborat cu alin. (4), lit. d), e) și g) și alin. (2) lit.d) coroborat cu 
alin. (7), lit. k), art. 139  alin.(3), lit. a) și cu art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/ 2019, privind Codul Administrativ,  
  
  

PROPUN SPRE APROBARE  
  
Art.1.Aprobarea proiectului „Reabilitarea moderată a clădirilor publice, Clădirea Primăriei Comunei 
Crizbav, Localitatea Crizbav, Județul Brașov” și participarea la Programul Național de Redresare și 
Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local, investiția „I.3. – Reabilitarea 
moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile 
administrativ-teritoriale”. 
Art. 2.Aprobarea Notei de fundamentare a investiției privind necesitatea și oportunitatea investiției 
„Reabilitarea moderată a clădirilor publice, Clădirea Primăriei Comunei Crizbav, Localitatea Crizbav, Județul 
Brașov” – Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Aprobarea descrierii sumare a investiției – Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 
Art. 4. Aprobarea includerii, în cererea de finanțare, a solicitării pentru finanțarea unui număr de 2 stații 
de reîncărcare pentru  vehicule electrice și amplasarea pe domeniul public al Comunei Crizbav a 2  stații 
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de încărcare (4 puncte de reîncărcare) pentru vehicule electrice, în conformitate cu cerințele Ghidului 
specific. 
 
Art. 5.Aprobarea valorii maxime eligibile a proiectului de 214.120,00euro, fără TVA, reprezentând 
1.054.048,52lei, fără TVA, la cursul valutar Inforeuro aferent lunii mai 2021, de 1 euro = 4,9227 lei , 
valoare stabilită în conformitate cu prevederile Ghidului specific, detaliat după cum urmează: 
 

Investiție Curs Euro Preț unitar 
Valoare totală 
eligibilă (euro, 

fără TVA) 
TVA, în euro Total, TVA 

inclus, în euro 

Valoare totală 
eligibilă (lei, fără 

TVA) 
TVA, în lei Valoare totală, în 

lei 

I.3. Reabilitare 
moderată 
Primăria 

Crizbav (373 
mp) 4,9227 

440,00 164.120,00 31.182,80 195.302,80 807.913,52 153.503,57 961.417,09 

I.1.3. Stații de 
reîncărcare (2 

bucăți) 
25.000,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00 246.135,00 46.765,65 292.900,65 

    Total: 214.120,00 40.682,80 254.802,80 1.054.048,52 200.269,22 1.254.317,74 

 

Art. 6. U.A.T. COMUNA CRIZBAV se angajează să finanțeze cheltuielile neeligibile aferente proiectului, 
precum și să aloce resursele financiare necesare implementării optime ale acestuia, în condițiile 
rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din Programul național de redresare și reziliență, 
a TVA aferentă cheltuielilor eligibile din 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.7.Aprobarea contractării finanțării șidesemnarea domnuluiIakab Arpad, viceprimar cu atribuții de 
primar, să reprezinte solicitantul în relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Art.8.Viceprimarul cu atribuții de primar alComunei Crizbav, prin compartimentele de specialitate, 
asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se va comunica primarului, Instituției Prefectului județului 
Brașov tuturor celor interesați, și se va publica pe site-ul instituției. 

 
 Viceprimar cu 

atributii de 
primar, 

Iakab Arpad 

Avizat pentru legalitate 
Secretar general, 

                  

 
 

 

   

 


