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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 6 din 27 ianuarie 2023  

 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Construire centru de zi pentru 

consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Lugașu de Jos, sat. Urvind, județul Bihor”, pentru 

obținerea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte 

PNRR/2022/C13/I1 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 280 din 19.01.2023 prezentat de domnul viceprimar 

Cofar Cătălin - Nicolae, respectiv raportul de specialitate nr. 282 din 19.01.2023 prezentat de domnul 

Ehupov Norbert – Sașa, având funcția de șef serviciu implementare proiecte, prin care se propune 

adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului 

“Construire centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Lugașu de Jos, sat. 

Urvind, județul Bihor”, pentru obținerea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență - apelul 

de proiecte PNRR/2022/C13/I1, 

 Văzând Ghid specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente planului național de 

redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1 aprobat prin Ordinul Ministrului 

Familiei, Familiei, Tineretului, și Egalității de Șanse, 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin (2) lit. c) și ale alin (6) lit. b) , art. 139 alin (3) lit. g) și 

ale art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Lugașu de Jos, 

 Consiliul local al comunei Lugașu de Jos,  

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul “Construire centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și 

copii în comuna Lugașu de Jos, sat. Urvind, județul Bihor”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13 – REFORME SOCIALE, Investiția I1 -  „Crearea 

unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie", apelul de proiecte 

PNRR/2022/C13/I1. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Construire centru de zi pentru consiliere și sprijin 

pentru părinți și copii în comuna Lugașu de Jos, sat. Urvind, județul Bihor”, în cuantum de 2.047.019,76 

lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 1.917.309,76 lei şi valoare totală neeligibilă de 

129.710,00 lei. 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comunei Lugașu de Jos reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

“Construire centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Lugașu de Jos, sat. 

Urvind, județul Bihor”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

local al comunei Lugașu de Jos. 

mailto:lugasudejos@yahoo.com
http://www.lugasudejos.ro/


 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

transferului/ decontării ulterioare a cheltuielilor din PNRR. 

Art. 6. Se împuternicește domnul COFAR Cătălin Nicolae, viceprimarul comunei Lugașu de Jos 

să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Comunei Lugașu de Jos. 

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliului local al 

comunei Lugașu de Jos şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei.   

 

Art. 8. Prezenta hotărârea se va comunica de către secretarul comunei Lugașu de Jos, în vederea 

ducerii salte la îndeplinire cu: 

• Instituția Prefectului Județul Bihor; 

• Sorban Levente, Primarul comunei Lugașu de Jos; 

• Serviciul implementare proiecte; 

• Ministerul Familiei, Tineretului, și Egalității de Șanse. 

 

 

 

 

                                                                 PREŞEDINTE DE 

                                                        ŞEDINŢĂ, 

                                                        Mihai FEKETE         

 

 

 

Nr. consilieri în Consiliul Local 12                                                                          Vizat pentru legalitate, 

din care în funcție 12                                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,   
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