
 

 

ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

       H O T A R A R E A  Nr. 18/30.05.2022   

   ========================================= 

privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE 

ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi, în vederea depunerii 

acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 

C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 

furnizarea de servicii , publice de către unitățile administrativ-teritoriale 

 

Consiliul Local al Comunei Valea Vinului, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară în data 

de 30.05.2022 

 Avand in vedere:  

- referatul de aprobare nr.1639./24.05.2022 al inititatorului proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE 

ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi, în vederea depunerii 

acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 

C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 

furnizarea de servicii, publice de către unitățile administrativ-teritoriale; 

  - raportul de specialitate nr.1640/24.05.2022, al compartimentului de specialitate al Comunei 

Valea Vinului; 

 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Valea Vinuluicu nr. 1641/ 

24.05.2022 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Planului Național de Redresare și Reziliență a României;  

 - Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10;  

- Hotărârii Consiliului Comunei Valea Vinului nr.17 din .30.05.2022 privind aprobarea 

Proiectului “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna 

Valea Vinului, localitatea Sâi și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.3 

Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii, publice de către 

unitățile administrativ-teritoriale; 

-   Art. 129. alin (4) lit. d) din O.U.G. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 

modificarea și completarea O.U.G. nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 

de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;  

In conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. 4 lit. ,,d’’, alin. (7) lit.,,a’’si  ”k” și 

art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 

 

        HOTĂRĂȘTE:  

 

Art.1. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției Proiect “REABILITARE TERMICĂ 

CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi în vederea 

depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 

Componenta C10 - Fondul Local, Investiția Investiția I.3 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru 

a îmbunătăți furnizarea de servicii, publice de către unitățile administrativ-teritoriale, conform Anexei - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Valea 

Vinului, județul Satu Mare. 



 

 

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Valea Vinului, în 

termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Valea Vinului și prefectului județului Satu Mare și se 

aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

https://www.primariavaleavinului.ro/. 

 

           Valea Vinului,30.05.2022 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

POP ROMEL CIPRIAN                                                           CONTRASEMNEAZA 

                                                                                           SECRETAR GENERAL DELEGAT  

                                                                                                 SOMCUTEAN MARIANA 

 

 

          Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin.(1) si (3) din OUG 

NR.57/2029,PRIVIND Codul administrative,  

           Nr. Total al consilierilor in functie – 11  

           Nr. Total al consilierilor prezenti    - 10  

           Nr.  Total al consilierilor absenti     -   1  

           Voturi pentru   _________________ 10 

            Voturi impotriva________________  0 

           Abtineri________________________0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

                                                        

       =  P R O I E C T = 

        H O T A R A R E A  Nr. 18/30.05.2022   

   ========================================= 

privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE 

ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi, în vederea depunerii 

acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 

C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 

furnizarea de servicii , publice de către unitățile administrativ-teritoriale 

 

Consiliul Local al Comunei Valea Vinului, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară în data 

de 30.05.2022 

 Avand in vedere:  

- referatul de aprobare nr.1639./24.05.2022 al inititatorului proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE 

ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi, în vederea depunerii 

acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 

C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 

furnizarea de servicii, publice de către unitățile administrativ-teritoriale; 

  - raportul de specialitate nr.1640/24.05.2022, al compartimentului de specialitate al Comunei 

Valea Vinului; 

 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Valea Vinuluicu nr. 1641/ 

24.05.2022 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Planului Național de Redresare și Reziliență a României;  

 - Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10;  

- Hotărârii Consiliului Comunei Valea Vinului nr.17 din .30.05.2022 privind aprobarea 

Proiectului “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna 

Valea Vinului, localitatea Sâi și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.3 

Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii, publice de către 

unitățile administrativ-teritoriale; 

-   Art. 129. alin (4) lit. d) din O.U.G. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 

modificarea și completarea O.U.G. nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 

de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;  

In conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. 4 lit. ,,d’’, alin. (7) lit.,,a’’si  ”k” și 

art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 

 

       HOTĂRĂȘTE:  

 

Art.1. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției Proiect “REABILITARE TERMICĂ 

CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi în vederea 

depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 

Componenta C10 - Fondul Local, Investiția Investiția I.3 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru 

a îmbunătăți furnizarea de servicii, publice de către unitățile administrativ-teritoriale, conform Anexei - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Valea 

Vinului, județul Satu Mare. 



 

 

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Valea Vinului, în 

termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Valea Vinului și prefectului județului Satu Mare și se 

aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

https://www.primariavaleavinului.ro/. 

 

         Valea Vinului,24.05.2022 

 

 

INITIATOR –CRISTEA RADU       

PRIMARUL COMUNEI      AVIZEAZA DE LEGALITATE  

                                                                                         SECRETAR GENERAL DELEGAT  

                                                                                                 SOMCUTEAN MARIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

Nr.1639/24.05.2022 

 

    REFERAT DE APROBARE      

   ================================ 

La proiectul de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect “REABILITARE 

TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi, în 

vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al 

României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice 

pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii , publice de către unitățile administrativ-teritoriale 

 

  

 Primarul comunei Valea Vinului, 

Avand in vedere : 

-  Planului Național de Redresare și Reziliență a României;  

 - Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10;  

- Hotărârii Consiliului Comunei Valea Vinului nr.17 din .30.05.2022 privind aprobarea 

Proiectului “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna 

Valea Vinului, localitatea Sâi și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.3 

Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii, publice de către 

unitățile administrativ-teritoriale; 

  -  Art. 129. alin (4) lit. d) din O.U.G. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  

  - O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 

modificarea și completarea O.U.G. nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 

de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;  

    

  În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

am procedat la prezentarea și motivarea: 

Proiectului de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect “REABILITARE 

TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi, în 

vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al 

României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice 

pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii , publice de către unitățile administrativ-teritoriale 

 

  

pe care il  propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Valea Vinului  in sedinta ordinara din data 

de 30 mai 2022, 

  

         Valea Vinului,24.05.2022                                                                    

            P R I M A R ,         

      CRISTEA  RADU     

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE 

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

Nr.1640/24.05.2022 

 

 

 

     RAPORT DE SPECIALITAE     

   =================================== 

Asupra proiectului de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect 

“REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, 

localitatea Sâi, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii , publice de către unitățile 

administrativ-teritoriale 

 

     Avand in vedere referatul de aprobare a primarului comunei nr.1639/24.05.2022 la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Proiectului “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” din 

județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, localitatea Sâi și a cheltuielilor aferente, în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – 

Fondul Local, Investiția I.3 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de 

servicii, publice de către unitățile administrativ-teritoriale, 

Tinand cont de prevederile  
-  Planului Național de Redresare și Reziliență a României;  

  - Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10;  

  -  Art. 129. alin (4) lit. d) din O.U.G. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  

  - O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 

modificarea și completarea O.U.G. nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 

de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;    

  Faţă de considerentele expuse anterior Compartimentul  de resort, propune Consiliului local 

Valea Vinului spre analiza si dezbatere, proiectul de hotărâre  

   in cadrul  sedintei ordinare din data de 24 mai 2022. 

 

 

         Valea Vinului,24.05.2022 

    SECRETAR GENERAL DELEGAT  

                                                SOMCUTEAN MARIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

COMISIA PERMANENTA 

Nr.1641/24.05.2022 

 

         AVIZ          

      =================                         

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect 

“REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, 

localitatea Sâi, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii , publice de către unitățile 

administrativ-teritoriale 

 

  

         Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie din data de 24 

mai 2022,analizand proiectul de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect 

“REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, 

localitatea Sâi, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii , publice de către unitățile 

administrativ-teritoriale 

 

 ,a constatat urmatoarele: 
         Proiectul de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect 

“REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ” din județul Satu Mare, comuna Valea Vinului, 

localitatea Sâi, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii , publice de către unitățile 

administrativ-teritoriale 

 

   a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cuprinde masuri concrete si 

corecte care trebuie indeplinite in conformitate cu prevederile legale,pentru demararea obiectivului de 

investitii mai sus precizat;                      

        Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de hotarare avizeaza 

favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al comunei Valea Vinului sa-l adopte in forma 

prezentata de catre initiator.         

            

      Comisia permanenta:  

   Negrea Gavril Stelian –presedintele comisiei; 

    Seucan Eduard –Iulius –secretarul comisiei; 

   Bran Vasile –Radu -membru; 

   Ghilea Gheorghe-Sorin-membru; 

     Fernea Marius –Roger –membru; 

 

 

 


