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HOTĂRÂREA NR. 55 

privind participarea Comunei Nicșeni la „Programul Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta C10 - Fondul local – I.3. Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a 

îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, 

aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul 

„Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță, sat Nicșeni, comuna Nicșeni, județul Botoșani” 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 13.10.2022,  

 

 

având în vedere oportunitatea renovării energetice moderate a grădiniței din localitatea 

Nicșeni, care contribuie la îmbunătățirea furnizării serviciilor publice de interes local privind 

educația, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 4373/13.10.2022, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;   

c) art. 1, art. 2 lit. a, art. 3-4, art. 10 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice; 

d) Ghidul 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 Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999/2022; 

e) art. 5 litera j, art. 84, art. 105 alin. 1, art. 129, alin. 2, lit. b și c, alin. 4 lit. d, alin. 6, lit. b, at. 240 

alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

f) art. 1 alin. 2 lit. a, art. 4 alin. 3, art. 14, art. 19 alin. 1 lit. a, alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. j, art. 23 alin. 

1, art. 44-45, art. 48, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă participarea Comunei Nicșeni la „Programul Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta C10 - Fondul local – I.3. Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru 

a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, cu proiectul 

„Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță, sat Nicșeni, comuna Nicșeni, județul Botoșani”. 
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Art. 2 Se aprobă Nota de fundamentare a investiției prevăzută în anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă descrierea sumară a investiției prevăzută în anexa nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Reabilitare, modernizare și 

dotare Grădiniță, sat Nicșeni, comuna Nicșeni, județul Botoșani” în sumă de 115.280 euro, 

respectiv 567.488,86 lei fără TVA (1 euro=4,9227 lei), conform următorului calcul: 

262 mp (suprafața desfășurată a clădirii) x 440 euro/mp, fără TVA. 

Art. 5 Se aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru 

implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice, 

sau a contractelor încheiate pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. 

Art. 6 Se împuternicește domnul primar Bulboacă Victor-Claudiu să reprezinte interesele 

Comunei Nicșeni în vederea depunerii cererii de finanțare și a semnării contractului de finanțare. 

Art. 7 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției Prefectului 

- Județul Botoșani și primarului comunei Nicșeni. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

                  DANILIUC MIRCEA                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 10 voturi pentru 10 voturi împotrivă 0 abţineri 0 


