
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROIECT DE HOT ARARE NR.46. 

PRIVIND:Aprobarea proiectelor „ REABILITAREA MODERATA A SEDIULUI 
PRIMARI EI OTESANI, JUDETUL VALCEA ",a cheltuielilor legate de 
proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA C 1 O-Fondul 
Local. 

Consiliul local al comunei Otesani, jude tul Va/cea, întrunit in sedinta ..... . ..... .. .. . „ in 
data de ........ . ... .... .. .. .. „ la care participa un numar de . . . . . . consilieri, din totalul de 11 
consilieri infunctie; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Cebuc 
Nicolae-Florin, ales in sedinta de consiliu din data de 25 august 2022; 

Luand in dezbatere: 
-Referatul de aprobare, inregistrat sub nr.5346 din 27 septembrie 2022 si proiectul de 

hotarare prezentate de catre d-l Oprisor Mircea,primarul comunei,cu privire la aprobarea 
proiectelor „ REABILITAREA MODERATA A SEDIULUI PRIMARJEI OTESANI, 
JUDETUL VALCEA ", a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului 
de proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA CI 0-
Fondul Local. 

-Raportul de specialitate intocmit de viceprimarul comunei Otesani, inregistrat sub 
nr.5347 din 27 septembrie 2022; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr..... . .... din 
... ... ... ... ... .. . ..... 2022, Avizul Comisiei Buget - Finante,inregistrat la nr.......... din 
.... .... .... ...... ... ... 2022 si Avizul Comisiei Jnvatamant. Cultura,Protectie Sociala, inregistrat la 
nr ................ din .... .... .... ........ 2022, prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare 
informa si continutul initiat de primar; 

In conformitate cu : 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) şi alin. (4) . fit . d). din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.5 712019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile O.U.G. nr. 124 din 13 decembrie 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. 15512020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului national 
de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare şi rezilienfă. 

-prevederile art.44. alin.(l). din Legea nr. 27312006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

~prevederile Ordinului nr. 999 I 1O.05.2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a 
fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de 
proiecte PNRR/2022/CJO, Componenta JO - Fondul local. 



-Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile .finanţării din fondurile europene 
aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în. cadrul apelului de proiecte componenta 
JO 1.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice 
prestate la nivelu°'! unităţilor administrative ; Componenta (Il.3) Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice; . 

În temeiul arl.139. alin. (3). fit. a) şi art.196 alin.(l). fit.a). din O.U.G. nr. 571 2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de ....... . 
voturi "pentru", · ... .. voturi ·· ·impotriva " . ... . voturi " abtineri " din loialul de ...... ... voturi 
exprimate, adopta urmatoarea 

HO TARARE 

Art.1.(1). Se aprobă depunerea cererii de finantare prin Planul National de Redresare si 
Rezilienta - Componenta JO - Fondul Local, 1.3 - Reabilitarea moderată a clădÎrilor publice 
pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
pentru obiectivul de investitii „ REABILITAREA MODERATA A SEDIULUI PRIMAR/EI 
COMUNEI OTESANI, JUDETUL VALCEA" din comuna OTESANI, judetul VALCEA, in 
supra/ala totala de 660,00 mp. 

(2) Se aprobă solicitarea pentru doua stafii de reincarcare in cadrul Cererii de 
finantare care va fi depusa prin Planul National de Redresare si Rezilienta - Componenta IO 
- Fondul Local, 1.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile 
publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, pentru investi/ia: „ 
REABILITAREA MODERATA A SEDIULUI PRIMAR/EI COMUNEI OTESANI, 
JUDETUL VALCEA" 

Art.2.-(1) Se aproba cheltuielile eligibile cu o valoare maxima de: 290.400,00 euro/ 
1.429.552,08 RON fară TVA la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile inclusiv a 
chelluielilor neeligibile pe care U.A. T OTESANI trebuie sa le asigure pentru implementarea 
proiectului „ REABILITAREA MODERATA A SEDIULUI PRIMAR/EI COMUNEI 
OTESANI, JUDETUL VALCEA" 

(2) Se aproba cheltuielile eligibile cu o valoare maxima de: 25.000 euro fară 
TV Al stafie de reincarcare x 2 rezultand in solicitarea de finantare o valoare totala de 50. OOO 
euro/ 246.135 RON la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligible, inclusiv cheltuielile 
neeligibile pe care U.A. T. OTESANI trebuie sa le asigure pentru implementarea proiectului. 

Art.4. Se aproba valoarea totala de finantare: 

-Valoarea totala a proiectului (euro) - 340. 400, 00 

-Valoarea totala a proiectului (RON)- 1.675.68 7, 08 

Art.3. - Se aproba nota de fundamentare si descrierea sumara a investitiei, conform 
Anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.6.-(1).Se nominalizează Primarul U.A.T OTESANI, dl. OPRISOR MIRCEA. ca 
reprezentant legal al Comunei OTESAN!, in relaţia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei, Autoritatea finanţatoare. 

(2). Se mandateaza Primarul U.A. T. OTESANJ , dl. OPRISOR MIRCEA, m 
calitate de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare elaborarii si 
implementarii proiectelor de investiţii: 



„ REABILITAREA MODERA TA A SEDIULUI PRIMA R/El OTESANI, 
JUDETUL VA LCEA" 

A rt. 5.-Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Otesani, 
judelui Va/cea, personal si prin intermediul aparatului sau de specialitate. 

A rt.6.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al 
comunei Otesani, Compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Otesani, judetul Valcea ,lnstitutiei Prefectului judetului Valcea in vederea 
exercitarâ controlului de legalitate si va asigura aducerea la cunostinta publica prin afisare la 
sediul institutiei si pe site-ul institutiei, sectiunea Monitorul Oficial Local. 

INITIA TOR, 
PRIMAR, 

OPRISOR MIRCEA. 

VIZEAZA PEN TRU LEGALITATE, 
SECRETAR UL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

BONDOC ELENA - EL/ODORA. 



Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 
Componenta ClO - Fondul Local 

Planului Naţional de 
Redresare şi 
Rezilienţă, 

Componenta 1 O -
Fondul Local, 
Investiţia: „ 
REABILITAREA 
MODERATA A 
SEDIULUI 
PRIMAR/El 
OTESANI, JUDETUL 
VALCEA ". 
Descrierea pe scurt a 
situaţiei actuale (date 
statistice, elemente 

1. specifice, etc.) 

2. Necesitatea şi 
oportunitatea 
investiţiei pentru care 
se aplică 

3. Corelarea cu proiecte 
deja implementate la 
nivel/oca/ 

Anexă la Ghidul specific 
ModelF 

ANEXA NR.I. 

LA H.C.L. NR ..... ! ................ . 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Titlu apel proiect 
PNRR/2022/CJO/I.3 

Comuna OTESANJ detine in proprietate publica conform Cartii 
funciare nr. 35071, imobilul identificat sub CJ - SEDIU 
PRIMARIE a carei suprafata desfasurata este de 660 mp cu 
functiune de cladire administrativa. 

Necesitatea este data de starea cladirii care face obiectul 
prezentului proiect. Oportunitatea este reprezentata de PNRR, 
componenta 10 1.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice 
pentru a Îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale, prin care se va obtine 
.finantarea necesara pentru renovarea energetică moderată a 
clădirii, contribuind astfel la imbunătăţirea furnizării de servicii 
publice la nivel local. Renovarea va conduce la o reducere cu 
30% a necesarului de energie primara si va fi demonstrată prin 
studiul de audit energetic elaborat in faza de proiectare şi 

certificatul de performanţă energetică realizat la .finalizarea 
investiţiei. 

Prin Strategia locala a Comunei OTESANI au fost stabilite 
directii de dezvoltare economica, sociala si culturala a localitatii. 
Portofoliul de proiecte implementate ale Comunei OTESANI 
cuprinde investitii cu impact major asupra infrastructurii locale, 
ceea ce genereaza dezvoltare economica a localitatii. lnvestitia 
de fata este complementara acestora reprezentand o investitie 
prin care se abordează provocările legate de disparităţile 

teritoriale şi sociale din zonele urbane şi rurale. Obiectivul 
acestei investitii este de a susţine o tran~formare durabilă rurală 
prin utilizarea solutiilor verzi şi dizitale. Investi/ia se coreleaza 



4. Corelarea cu proiecte 
În curs de 
implementare de la 
nivel/oca/ 

5. Corelarea cu celelalte 
proiecte pentru care se 
aplică la finanţare 

cu urmatoarefe proiecte implementate la nivel local cu finantare 
externa de bugetul local al localitatii: 
-Masura 322- Programul National de Dezvoltare Rurala: 
Proiectul integrat denumit: Prima infiintare relele publice de apa 

si apa uzata, imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, 
prima infiintare si dotare centru pentru ingrijire copii tip after 
school, investitii in scopul conservarii specţfi.cului local si a 
mostenirii culturale, in comuna Otesani, judetul Va/cea. 
- Programul National de Dezvoltare Rurala- Axa Leader 
Masura M6/6B Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, 
serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale.conservarea si 
promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a 
patrimoniului natural: 
Proiectul denumit:Achizitie corpuri de iluminat tip Led pentru 
modernizarea retelei de iluminat public in comuna Otesani, 
judetul Valcea. 
- Programul National de Dezvoltare Locala, proiectele: 
-Pod din beton armat in comuna Otesani, jude tul Va/cea: 
-Construire pod peste parau! luncaval, punctul Valculesti, sat 
Carstanesti, comuna Otesani, jude tul Valcea. 
-Extindere, reabilitare, anvelopare termica, modernizare si dotare 
Ansamblu Scalar Carstanesti, comuna Otesani, jude tul Va/cea. 

UA . T. OTESANI a despus eforturi sustinute in vederea dezvoltatii 
localitatii prin atragerea de fonduri nationale si europene. 
Proiectul propus este complementar proiectelor aflate in 
implementare cat si a celor depuse spre finantare . 
-Programul National de Investi/ii Anghel Saligny- depuse spre 
finantare 
- "lnfiintarea unui sistem inteligent de distributie a gazelor 
naturale in comunele Popesti, Otesani si Cernisoara, dinjudetul 
Va/cea " 
-Modernizare prin asfaltare drumuri locale, din comuna Otesani, 

judetul Va/cea; 
-Programul National de lnvestitii Anghel Saligny-aprobate 
-Realizare racorduri si bransamente, comuna Otesani, jude tul 
Valcea. 
-Programul Compania Nationala de Investitii 
-Reabilitare si modernizare drum de interes local, sat Sub Deal, 
comuna Otesani, jude tul Va/cea; 
-Reabilitare si modernizare drum de interes local Deasupra Morii 
din sat Bogdanesti, comuna Otesani, judetul Va/cea; 
-Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar Medical, sat 
Otesani, comuna Otesani, judetul Va/cea; 
-Reab;/itare, moderni::are, dotare si extindere sediul Primariei 
Otesani, judetul Va/cea. 

Documentatia tehnica se va elabora ţinând seama de portofoliul 
de proiecte aferent Strategiei de Dezvoltare a Comunâ OTESANI 
pentru perioada 2021-202 7, portofoliu care exprimă concret 
nevoile de dezvoltare al UAT OTESANI ce vor fi finanfate prin 
PNRR, fonduri structurale, precum şi alte fonduri ale Uniunii 

'------'--~~~~~~~~~--'~~~--"--~~ 



6. Efectul pozitiv 
previzionat prin 
realizarea obiectivului 
de investiţii 

7. Modul de îndeplinire a 
condiţiilor aferente 
investiţiilor 

8. Descrierea procesului 
de implementare 

Europene fondurile naţionale şi europene nerambursabile puse la 
dispoziţia României. Deasemenea prezentul proiect se va corela 
cu proiectele depuse in cadrul masurii PNRR/2022/CJO respectiv 
: 

- " Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -
puncte de reîncărcare vehicule electrice in comuna OTESANI, 
judelui VALCEA "-Investiţia I. 1.3 - Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule 
electrice. 
Prin realizarea investitiei se va realiza o reducere de cel puţin 30 
% a emisiilor directe şi indirecte de gaze cu efect de seră în 
comparaţie cu emisiile ex-ante. Pentru lucrările propuse vor fi 
prevăzute sisteme tehnice cu randament ridicat şi un nivel redus 
al emisiilor echivalent C02. Intervenţia prin prezentul program 
va avea rezultate cu efect pozitiv asupra dezvoltării locale, 
acestea fiind foarte importante pentru îmbunătăţirea vieţii 

cetatenilor din comuna OTESANJ. Se vor elimina disparităţile 

locale, promovarea acestui obiectiv ducand la crearea de locuri 
de muncă stabile, consolidarea dialogului social, infrastructura, 
serviciile, precum şi sistemelor de protecţie şi bunăstare socială. 
Acest proiect va genera o transformare durabilă rurală prin 
utilizarea soluţiilor verzi şi digitale. 

Documenta/ia care se va elabora va respecta conditiile de 
implementare ale programului de finantare. De asemenea, in 
Caietul de sarcini al achiziţiei publice se va specifica respectarea 
principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, 
egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea. În 
plus, proiectul va respecta principiul „ Do No Significant Harm " 
(DNSH) . 
Prezenta investitie consta in „ REABILITAREA MODERATA A 
SEDIULUI PRIMAR/El COMUNEI OTESANI, JUDETUL 
VALCEA" 

Art.2.-(1) Se aproba cheltuielile eligibile cu o valoare 
maxima de: 290.400,00 euro/ 1.429.552,08 RON /ară TVA la 
care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile inclusiv a 
cheltuielilor neeligibile pe care V.A . T OTESANI trebuie sa le 
asigure pentru implementarea proiectului „ REABILITAREA 
MODERATA A SEDIULUI PRIMAR/EI COMUNEI 
OTESANI, JUDETUL VAL CEA" 

(2) Se aproba cheltuielile eligibile cu o valoare 
maxima de: 50.000 euro/ 25.000 euro /ară TVA I 246.135 RON 
la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile inclusiv a 
cheltuielilor neeligibile pe care V.A. T OTESANJ trebuie sa le 
asigure pentru implementarea proiectului. 

Valoarea totala definantare: 

-Valoarea totala a proiectului (euro) - 340.400,00 

-Valoarea totala a proiectului (RON) - 1. 675. 68 7,08 



9. Alte informaţii 

INTTIATOR, 
PRIMAR, 

OPRISOR MIRCEA. 

Valoarea proiectului:„ REABILITAREA MODERATA A 
SEDIULUI PRIMAR/El COMUNEI OTESANI, JUDETUL 
VALCEA" 

-Valoarea totala a proiectului (euro) - 290.400,00 

-Valoarea totala a proiectului (RON) - 1.429.552,08 

Valoarea totala a stafiilor de reincarcare : 50. OOO euro/ 246.135 
RON 
Implementarea proiectului implică realizarea următoarelor 

activităţi: 

- Constituirea echipei de implementare şi stabilirea modului de 
lucru. 
Echipa de implementare va fi desemnată de solicitant din cadrul 
aparatului propriu de specialitate şi va reuni persoane cu 
competenţe în domeniile tehnic. financiar, achiziţii, juridic, 
informare şi comunicare, administrativ. Echipa va folosi si 
consultanta specializata conform legislatiei in vigoare. 
- Elaborarea documentatiilor de achizitie directa precum si a 

Caietului de sarcini pentru procedurile de achizitie realizate in 
cadrul investi/iei se va.face cu respectarea legislafiei în vigoare. a 
normelor metodologice specifice şi în concordanţă cu obiectivele 
programului de finanţare a Planului Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă a României, Componenta C 1 O - Fondul Local 
- Realizarea achiziţiei publice a serviciilor de proiectare -

elaborare a documentaţiilor tehnice premergatoare executiei 
lucrarilor si asistenta tehnica. 
Activitatea cuprinde organizarea şi derularea achiziţiilor prestări 
de servicii necesare implementării proiectului pe baza 
calendarului estimativ al achiziţiilor, cu respectarea prevederilor 
legislaţiei în vigoare pentru domeniul achiziţiilor publice (Legea 
nr. 9812016 privind achiziţiile publice), a prevederilor 
contractului de finanţare şi a condiţiilor prevăzute în Ghidul 
specific. 
-Realizarea investitiei se va face cu respectarea principiilor 
privind dezvultarea durabilă, protecţia mediului, egalitatea de 
şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea. În plus, proiectul 
va respecta principiul „ Do No Signijicant Harm " (DNSH) si 
deasemenea concluziile si recomandarile expertizei tehnice si a 
auditului energetic. 

- Recepfiafinală a investi/iei presupune parcurgerea următorilor 
paşi: - numirea comisiei de recepţie; - verificarea realizarii 
investi/iei in concordanta cu documenta/ia tehnica, expertiza 
tehnica si auditul energetic si deasemenea cu respectarea 
principiului „Do No Significant Harm" (DNSH). După recepţia 
finală, se va.face plata.finală. 

Nu este cazul 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

BONDOC ELENA - EL/ODORA. 

<? 



ANEXANR.2 

LA H.C.L. NR ..... .! ........... . 

Descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul de investiţii 

„ REABILITAREA MODERATA A SEDIULUI PRIMAR/EI COMUNEI OTESANI, 
JUDETUL VA LCEA" 

Prin intermediul acestor operaţiuni vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice realizării 
de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respect iv: 

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii 

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 
calde de consum 

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energ1e1 electrice şi/sau termice 
pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie 

Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare 
mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior 

Lucrări de instalarelreabiUtare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare 
mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior 

Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri 

Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri 

Alte tipuri de lucrări care conduc la eficientizarea energetică a clădirii 

Scopul acestei interventii este: 

-renovarea energef;că moderată a scolii, contribuie astfel la îmbunătăţirea furnizării de 
servicii publice la nivel local, renovarea moderată a clădirii. Renovarea va conduce la o 
reducere cu 30% a necesarului de energie primară. 

Avand in vedere faptul ca, acest proiect se incadreaza in lucrări de renovare moderată, 
respectiv cost unitar eligibil de 440 Eurolm2 fără TVA, valoarea eligibila totala a proiectului 
este: 

Valoarea proiectului:„ REABILITAREA MODERATA A SEDIULUI PRIMAR/EI COMUNEI 
OTESANL JUDETUL VALCEA" 

-Valoarea totala a proiectului (euro) - 290.400,00 

-Valoarea totala a proiectului (RON) - 1.429.552,08 

Valoarea totala a stafiilor de reincarcare: 50. OOO euro/ 246. 135 RON 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

OPRISOR MIRCEA. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANJ, 

BONDOC ELENA - EL/ODORA. 


