
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL  PRAHOVA 

ORAȘUL SLĂNIC 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea depunerii proiectului  

„Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în oraș Slănic, județul Prahova” 
 

                      Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare ;  

            Având în vedere  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 134 CL  din 13.05.2022, raportul 
arhitectului sef  din aparatul de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 135 CL din 13.05.2022 
precum și  avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ; 
              In conformitate cu :  

- Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 
2021); 

- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru 
aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului 
național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 
Componenta 10 - Fondul local; 

- Ordonanța de urgență 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; 

- 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; 

Potrivit prevederilor: 

- Art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1)-(2) din Constituția României; 
- Art. 3, art. 4, art. 9 pct. 1 și art. 13 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- Art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 



- Art. 20 alin (1) lit. 1) din Legea 273/2006 – legea finanțelor publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 7, al. (13) din Legea privind transparenţa decizională în administrația publică nr. 52 / 2003, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- Art. 129 (alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
- În baza art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9) lit. a), si c) şi art. 139, alin (3), lit. f) din OUG nr. 57 

din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 
În temeiul art. 139, alin. (3), lit. f), art. 140, alin (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57 

din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 
 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

       Art. 1. -  Se aprobă participarea în cadrul proiectului „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri 
în oraș Slănic, județul Prahova” depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de 
proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local.  

      Art. 2. -  Se aprobă Nota de fundamentare a investiției „Construire locuințe nZEB plus pentru 
tineri în oraș Slănic, județul Prahova”. 

      Art. 3. -  Se aprobă cheltuielile legate de proiect, inclusiv cheltuielile neeligibile pe care orașul 
Slănic trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului „Construire locuințe nZEB plus pentru 
tineri în oraș Slănic, județul Prahova”. 

     Art. 4. -  Se aprobă Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre - Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi 
realizată prin proiectul „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în oraș Slănic, județul Prahova”. 

     Art. 5. -   Se aprobă actualizarea „Strategiei de dezvoltare locală a Orașului Slănic 2017 - 2024”, 
respectiv Anexa 1 la „Strategia de dezvoltare locală a Orașului Slănic 2017 - 2024”.    

       Art. 6. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului general al 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a Serviciului financiar 
contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic . 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
LAURENȚIU CORNEL MARE 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                   SECRETAR general al oraşului ,                                                                                                                

Cojocaru Isabela Cerasella                                                                   

Slănic,  13 mai   2022 
Nr. 39     
            Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  14 voturi  „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
           Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar: 8 



 
 

ROMÂNIA 
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Anexa 1 la HCL nr.  39 din  13.05.2022 

Descrierea sumară a investiţiei  
propusă a fi realizată prin proiectul 

„Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în oraș Slănic, județul Prahova” 
 

 
1. Adresa: Localitatea Slănic, Str. Ing. Carol S. Caracioni - Craciun, Nr. 17, județ Prahova, T75 
P4451,4450 

2. Descrierea situației existente:   

 

Fig. Identificarea terenului în cadrul localității 

 

Terenul pe care va fi realizată investiția este situat în intravilanul orașului Slănic și are o suprafață 
totală de 8.389 mp conform măsuratori și 8.850 mp conform acte, conform Cărții Funciară nr. 20507. 

Imobilul face parte din domeniul public al orașului Slănic. 



Terenul este liber de construcții. Imobilul nu se află pe lista monumentelor istorice și nu se află în zona 
de protecție a monumentelor istorice sau în altă zonă cu statut special de protecție. În zonă nu au fost 
identificate surse de poluare. 

Terenul are acces la DJ216A (Str. Ing. Carol S. Caracioni – Craciun) și este neîmprejmuit.  

În zona există rețele de alimentare cu apă, energie electrică și telefonie.  

3. Descrierea situației propuse: 

Investiția propusă vizează construirea a 2 clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic, în 
localitatea Slănic, județul Prahova. Clădirile vor fi conforme cu ținta privind atingerea pragului de 
minim 20% consum primar de energie, în comparație cu cerințele privind construcțiile NZEB, stipulate 
în reglementările naționale, reflectate în certificatele de performanță energetică. 

Se propune construirea a 2 blocuri de locuințe sociale cu regim de înaltime P+2E+M, cu sistem 
constructiv din cadre de beton armat, cu stâlpi și grinzi și închideri de zidărie. Construcția va fi de tip 
nZEB plus fiind conformată în urma concluziilor rezultate din studiile de eficiență energetică aferente.  

Încălzirea se va face printr-o centrală termica de bloc pentru fiecare clădire, cu combustibil gazos, 
amplasată la parterul fiecarei clădiri într-o cameră separată de restul construcției, conform legislației în 
vigoare. Alimentarea cu apă curentă și canalizarea se vor face de la rețeaua locală. 

Cele două construcții vor avea o suprafață contruită totală (SC) de 567 mp și o suprafață contruită 
desfășurată (SCD) totală de 2.232 mp. 

Fiecare construcție va consta în 16 apartamente, dintre care 5 garsoniere și 11 apartamente cu două 
camere. Astfel, în total vor fi 32 apartamente, dintre care 10 garsoniere și 22 apartamente cu două 
camere. 
 
Coeficienti urbanistici propuși 
S TEREN  = 8.389 mp 
SC LOCUINTE SOCIALE  = 567 mp 
SCD = 2.232 mp. 
 
4. Valoarea maximă eligibilă a proiectului  

Pentru construirea de locuințe nZEB: suprafata construita desfășurată  x 794 euro/mp, fără TVA = 
2.232 mp x 794 euro/mp, fără TVA = 1.772.208 euro, fără TVA 

Pentru stații de reîncărcare: 6 statii x 25.000 euro/statie = 150.000 euro* 

*Conform Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național 
de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul 
local, este obligatoriu ca în cadrul prime solicitări de finanțare depuse să fie prevăzută instalarea a 6 
puncte de reîncărcare pentru vehiculele electric. 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 1.922.208 euro, fără TVA 



* Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform Ghidului specific — 
Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în 
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local: 1 euro=4,9227 lei. 

5. Durata de implementare: 24 luni.  

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
LAURENȚIU CORNEL MARE 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                   SECRETAR general al oraşului ,                                                                                                     

Cojocaru Isabela Cerasella                                                                   
 


