
 

 

 R O M Â N I A 

 CONSILIUL LOCAL ROSEŢI      

 JUDEŢUL CĂLĂRAŞI,                                                                                                              COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                         cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                            E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii obiectivului de investiții respectiv a cererii de finanțare  

“Producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie solară-”INFIINȚARE PARC 

FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, precum și aprobarea devizului general  

faza studiu de fezabilitate, Pilonul I. Tranziția verde din Planul Național de Redresare și Reziliență   

    

Consiliul Local al comunei Roseți, judeţul Călărași, întrunit în ședință extraordinară de lucru, convocată de îndată la 

9 Iunie 2022,  

Având în vedere:  

-Prevederile Ghidului specific aprobat prin ordinul ministrului energiei nr.282/30.03.2022, modificat prin 

ordinal ministrului energiei nr. 507/24.05.2022-Condiții specific de accesare a finanțării din fonduri europene 

aferente PNRR-Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de 

energie eoliană și solară cu sau fără instalații de stocare integrate aferent Măsurii de investiții I.1 din cadrul 

Componentei C.6 Energie-Pilonul I. Tranziția verde din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, 

-Prevederile  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 O.U.G. nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului  

Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile în cadrul 

Mecanisului de redresare și reziliență, 

-Prevederile H.G.R. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene 

allocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 

155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului  

Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile în cadrul 

Mecanisului de redresare și reziliență, 

- Prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-Prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

Analizând:  

-Devizul general estimative faza studiu de fezabilitate  al  obiectivului de investiții “Inființare Parc 

fotovoltaic în comuna Roseți, județul Călărași”   

-Raportul nr.5861/09.06.2022 al compartimentului de specialitate, 

-Referatul de aprobare nr.5821/08.06.20222 al primarului comunei Roseți, județul Călărași, 

-Avizele nr.5867/09.06.2022, nr. 5868/09.06.2022, nr. 5869 din 09.06.2022  ale comisiilor de specialitate nr. 

1, nr. 2, nr. 3 din cadrul Consiliului Local Roseți, 



-Prevederile H.C.L. nr. 11/09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți, 

județul Călărași pe anul 2022, 

-Prevederile H.C.L.nr. 24/27.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință, 

          În temeiul art.139 alin. (1), alin.(3), lit.d), lit.e) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local  al comunei Roseți, adoptă 

prezenta  

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă  depunere Cererii de Finanțare pentru obiectivul de investiții - Producerea energiei electrice din 

surse regenerabile de energie  solară “ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC  ÎN COMUNA  ROSEȚI, 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI ” Măsura de investiții I.1 din cadrul Componentei C.6 Energie-Pilonul I. Tranziția verde 

din Planul Național de Redresare și Reziliență al României de către SC ADMINISTRATIV SERV ROSEȚI S.R.L., 

cu asociat unic comuna Roseți, județul Călărași. 

Art. 2. Se aprobă Devizul general estimativ  întocmit conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, pentru obiectivul de investiții“Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, 

județul Călărași ”. 

Art.3.Se aprobă implementarea obiectivului de investiții “ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC  ÎN COMUNA  

ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI ” de către S.C. ADMINISTRATIV SERV ROSEȚI S.R.L., cu asociat unic 

comuna Roseți, județul Călărași cu  asigurarea cofinanțării de la bugetul local al comunei  Roseți a cotei de cheltuială 

proprie care îi revine conform devizului general estimativ precum și caracteristicile principale și indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiții  mai sus precizat după cum urmează : 

     -Valoarea  totală a investiției ( fără TVA) =  17.158862,36 lei din care: 

 -C+M= 6.674.846,97 lei, 

 - Finanțare cheltuieli eligibile prin PNRR-  16.511.617,18 lei, 

 -Finanțare cheltuieli neeligibile din bugetul local al comunei Roseți=647.245,18 lei. 

Art. 4. Se împuternicește primarul comunei Roseți,d-l Râjnoveanu Nicolae  să întreprindă toate demersurile necesare 

pentru înscrierea proiectului, semnarea cererii de finanțare, respectiv a  contractului de finanțare  precum și toate 

documentele necesare pentru obținerea finanțării și implementarea proiectului. 

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Roseți prin funcționarii vizați 

din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți. 

Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu în termenul prevăzut de lege prin intermediul secretarului 

general al comunei, Instituției prefectului județului  Călărași în vederea exercitării controlului de legalitate, 

primarului comunei Roseți  precum și funcționarilor vizați de aducerea la îndeplinire a acesteia și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și  prin publicare pe pagina de internet www.comunaroseti.ro-

eticheta monitorul oficial local. 

 

              Preşedinte de şedinţă,                                                                                                    Contrasemnează,                                         

      Aurel-Constantin CIOROI                                                               Secretarul general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 

 
Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  9   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :6 
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44 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi,09.06.2022  
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