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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3 din 09.01.2023 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102 / 15.04.2022 pentru 
aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență pentru proiectul "Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Nanu 
Muscel" 

 
         Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în şedinţă 
extraordinară (convocarea de îndată) în data de 11 ianuarie 2023;  
         Având în vedere :  

- Referatul de aprobare nr. 494 din 09.01.2023 al Primarului Municipiului Câmpulung 
cu privire la necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 102 / 15.04.2022 
aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență pentru proiectul "Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Nanu 
Muscel";  

- Raportul de specialitate comun al administratorului Public, directorului executiv și 
compartimentului proiecte și fonduri europene înregistrat sub nr. 535 din 09.01.2023 
prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102 / 15.04.2022 
pentru aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență pentru proiectul "Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale 
Nanu Muscel"; 

- Solicitarea de clarificări nr. 6971 din 4 ian. 2023 înregistrata cu  259 / 05.01.2023 
comunicată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

- Cererea de finanțare C5-B2.1.a-1626, depusă în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Investiția I1 
Instituirea unui fond pentru Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;  

- prevederile art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. F din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul MDLPA 441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și 
condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de 
redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de 
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

- Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a 
unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma 
crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a 
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Mecanismului de redresare și reziliență”; 
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124 / 2021 privind stabilirea cadrului 

institutional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României 
prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 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,; 

- Hotărârea Guvernului nr. 209 / 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 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 Ordonanței de urgență a Guvernului 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;  

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale consiliului local; 
         În  temeiul  prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Primarul Municipiului Câmpulung  
PROPUNE : 

 
Art. I. - Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 102 / 15.04.2022 

privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență pentru proiectul "Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Nanu 
Muscel" și are următorul cuprins :  

"Art. 1. – Se aprobă depunerea proiectului cu titlul: ”Renovarea energetică a Școlii 
Gimnaziale Nanu Muscel” pentru finanțare din fondurile alocate în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de 
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2- 
RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR 
PUBLICE, apelul de proiecte: renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu 
apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 cu o valoare maximă eligibilă calculată conform formulei 
din documentele programului, de 5.275.952,952 lei fără TVA, include: 123.067,50 lei 
valoarea  a două stații de încărcare pentru vehicule electrice și 5.152.885,452 valoarea 
renovării energetice.  
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Art. II. – Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 15.04.2022 
rămân neschimbate.  

 
Art. III. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Direcţia Economică şi Fiscală – Serviciul Buget, Contabilitate și Execuție Bugetară și 
Serviciul de Dezvoltare Urbană – Compartiment proiecte și fonduri europene. 

 
Art. IV. – Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 

publică şi va fi comunicată în termen legal :  
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;  
- Primarului Municipiului Câmpulung; 
- Administratorului public; 
- Serviciului de Dezvoltare Urbană – Compartiment proiecte și fonduri europene;  
- Direcției Tehnice, Urbanism și Situații de Urgență; 
- Direcţiei Economice şi Fiscale – Serviciul Buget, Contabilitate și Execuție Bugetară.  
 

Municipiul Câmpulung, 09.01.2023 

 

Inițiator,  
Primar  

Elena – Valerica LASCONI 

 
Avizat pentru legalitate, 

Secretar general 
Ramona SIMION 
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Referat de aprobare - nr.494 din 09.01.2023  

 
 

REFERAT de APROBARE 
 privind modificarea HCL nr. 102/15.04.2022 pentru aprobarea depunerii unei 

cereri  de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru 
proiectul ”Renovare Energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel” 

 
 

 În data de 15 apr. 2022 12:31:05 Primăria Municipiului Câmpulung a depus cererea de finanțare 
C5-B2.1.a-1626, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – 
Valul Renovării, Investiția I1 Instituirea unui fond pentru Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi 
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR). 
 

În procesul de evaluare a cererii de finanțare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și al 
Administrației a comunicat solicitarea de clarificări nr. 6971 din 4 ian. 2023 înregistrata cu  259 / 
05.01.2023. Aceasta cerere de clarificări specifică, printre altele, următoarea cerință: 

-Valoarea totală a proiectului din cererea de finanțare diferă de cea din Hotărârea de 
aprobare a depunerii proiectului sens în care acestea trebuie corelate.  
 
 MOTIVUL: În cererea de finanțare ne-au fost asignate două stații de încarcare în valoare de 
123.067,50, valoare care nu a fost cuprinsă în valoarea totală a proiectului aprobată prin HCL nr. 102 
din 15.04.2022. 
 

URGENȚA: Solicitarea a venit cu urmatorul mesaj: "Solicitarea de clarificare are termen de 
răspuns 5 zile lucrătoare începând cu următoarea zi lucrătoare de la generarea solicitării în sistem. 
Termenul limită de răspuns pentru această solicitare de clarificare este: 11 ianuarie 2023 23:59:00. 
Dacă nu veți răspunde solicitării în aplicație până la acest termen, proiectul mai sus menționat va fi 
automat respins!". 

Drept urmare este necesar să introducem în hotărârea de consiliu numărul 102/15.04.2022 
valoarea stațiilor de încărcare, conform cererii din clarificare, pentru a se putea continua procesul de 
evaluare și acceptarea finanțării proiectului, după caz.  

 
În conformitate cu: 

- prevederile art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. F din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul MDLPA 441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile 
finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului 
de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 
— Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 
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- Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de 
redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale 
Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de 
instituire a Mecanismului de redresare și reziliență”; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124 / 2021 privind stabilirea cadrului institutional și financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, 
precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 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,; 

- Hotărârea Guvernului nr. 209 / 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului 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 Ordonanței de urgență a Guvernului 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;  
   
propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung: 
 

1. Modificarea art. 1 din HCL 102 / 15.04.2022 cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul ”Renovarea Energetică a Scolii 
Gimnaziale Nanu Muscel” astfel încât să aibă următorul conținut: 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă depunerea proiectului cu titlul: ”Renovarea energetică a Scolii Gimnaziale 
Nanu Muscel” pentru finanțare din fondurile alocate în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și 
reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU 
APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE, apelul de proiecte: renovare energetică moderată a 
clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 cu o valoare maximă eligibilă calculată conform 
formulei din documentele programului, de 5.275.952,952 lei fără TVA, include: 123.067,50 lei valoarea  
a două stații de încărcare pentru vehicule electrice și 5.152.885,452 valoarea renovării energetice. 
 

 
 
 

Primar 
Elena Valerica LASCONI 
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Raport de specialitate  nr. 535 din 09.01.2023 
 

 
Raport de specialitate 

cu privire la modificarea HCL nr. 102/15.04.2022 pentru cererea 
 de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul 

”Renovare Energetică a Scolii Gimnaziale Nanu Muscel” 
 
 

 În data 15 apr. 2022 12:31:05 Primăria Municipiului Câmpulung a depus cererea de finanțare C5-
B2.1.a-1626, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – 
Valul Renovării, Investiția I1 Instituirea unui fond pentru Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi 
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR). 
 

În procesul de evaluare a cererii de finanțare depusă, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și al Administrației a comunicat solicitarea de clarificări nr 6971 din 4 ian. 2023 înregistrata cu 259 / 
05.01.2023. Această cerere de clarificări specifică, printre altele, următoarele cerințe: 

-Valoarea totală a proiectului din cererea de finanțare diferă de cea din Hotărârea de 
aprobare a depunerii proiectului sens în care acestea trebuie corelate.  
 
 MOTIVUL: În cererea de finanțare ne-au fost asignate două stații de încarcare în valoare de 
123.067,50, valoare care nu a fost cuprinsă în valoarea totală a proiectului aprobată prin HCL nr. 102 
din 15.04.2022. 
 

URGENȚA: Solicitarea a venit cu urmatorul mesaj: Solicitarea de clarificare are termen de 
răspuns 5 zile lucrătoare începând cu următoarea zi lucrătoare de la generarea solicitării în sistem. 
Termenul limită de răspuns pentru această solicitare de clarificare este: 11 ianuarie 2023 23:59:00. 
Dacă nu veți răspunde solicitării în aplicație până la acest termen, proiectul mai sus menționat va fi 
automat respins! Drept urmare este esențial să introducem  în hotărârea de consiliu numărul 
102/15.04.2022 valoarea stațiilor de încărcare, conform cererii din clarificare. 

 
În conformitate cu: 

- prevederile art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. F din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul MDLPA 441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile 
finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului 
de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 
— Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

- Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de 
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redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale 
Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de 
instituire a Mecanismului de redresare și reziliență”; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124 / 2021 privind stabilirea cadrului institutional și financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, 
precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 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,; 

- Hotărârea Guvernului nr. 209 / 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului 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 Ordonanței de urgență a Guvernului 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;  
   
     Propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung: 
 

1. Modificarea art. 1 din HCL 102 / 15.04.2022 cu privire la aprobarea depunerii unei cereri de 
finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul ”Renovarea 
Energetică a Scolii Gimnaziale Nanu Muscel” astfel încât să aibă următorul conținut: 

 
Art. 1. – (1) Se aprobă depunerea proiectului cu titlul: ”Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale 

Nanu Muscel” pentru finanțare din fondurile alocate în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și 
reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU 
APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE, apelul de proiecte: renovare energetică moderată a 
clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 cu o valoare maximă eligibilă calculată conform 
formulei din documentele programului, de 5.275.952,952 lei fără TVA, include: 123.067,50 lei valoarea  
a două stații de încărcare pentru vehicule electrice și 5.152.885,452 valoarea renovării energetice. 
 
 
 

Direcția Economică și Fiscală, 
Director executiv, 

Violeta IARCA 
 
 
 

Administrator Public, 
Ioana MARCU 

Serviciul de Dezvoltare Urbană, 
Iuliana UNGUREANU 

 
 
                   

 






