
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIU LOCAL 

COMUNA PUCHENII MARI 

- " 
HOTARARE 

privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Construire locuinţe nZEB 
pentru tineri În comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" 

Consiliul Local al comunei Puchenii Mari întrunit în şedinţa extraordinara de indata din data de 
13.10.2022 a luat în discuţie prezentul proiect de hotărâre propus de initiator Negoi Constantin, 
Primarul comunei Puchenii Mari,judeţul Prahova; 

A vând în vedere: 
• Referatul de aprobare al primarului comunei Puchenii Mari, judet Prahova, înregistrat 

cu nr.9750/13.10.2022, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente 
proiectului „Construire locuinţe nZEB pentru tineri în comuna Puchenii Mari, 
judetul Prahova". 

• Raportul de specialitate nr. 9751/13.10.2022 al Compartimentului urbanism-cadastru si 
achizitii publice, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului 
„Construire locuinţe nZEB pentru tineri în comuna Puchenii Mari, judetul 
Prahova". 
Ţinând cont de: 

• Prevederile art. 1 O, alin (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

,;-:.- • Prevederile art. 129, alin.(!), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n) din ORDONAN'fĂ DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
Ghidului de finanţare Programul Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 
C 1 O Fond local, Investiţia 1.2. Construirea de locuinţe pentru tineri/locu inie de serviciu 
pentru specialişti din sănătate şi învăţământ. 

• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; 
În temeiul prevederilor a11. 139, alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. l Se aprobă depunerea si participarea in cadrul proiectului „Construire locuinţe nZEB 
pentru tineri în comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" în cadrul Programului Planul 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10- Fond local, Investiţia 1.2. 

















performantă energetică. 
Atât în procesul de pregătire cât şi în procesul de verificare, 
implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, 
solicitantul va respecta legislaţia naţională şi comunitară 
aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecţiei mediului, 
egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate. 
Beneficiarul va respecta toate condiţiile generale de eligibilitate 
conforn, ghidului solicitantului şi Contractului de finanţare. 
La repartizarea locuinţelor în mod obligatoriu vor fi respectate 
cumulativ urn,ătoarele criterii de eligibilitate: 
- tinerii beneficiari vor satisface condiţia de a proveni dintr-o 
comunitate vulnerabilă/ grup vulnerabil, 
- să aibă între 18 şi 35 ani, 
- un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe 
economie, 
- să nu deţină o locuinţă/ să nu fi deţinut o locuinţă, 
- să trăiască în prezent în condiţii de locuire precare/ 
supraaglomerate. 
Un criteriu pentru prioritizate este ca tinerii să aibă unul sau mai 
mulţi copii în îngrijire/care locuiesc în gospodărie. Planul 
integrat de acţiune anexat proiectului are ca scop îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire pentru tinerii care provin din comunităţi şi 
grupuri vulnerabile şi pentru gospodăriile din care fac parte, 
măsurile pentru integrarea socială şi economică a grupului ţinta 
fiind detaliate în Anexa 2.1. 

UAT Puchcnii Mari deţine cereri pentru locuinţe transmise de 
tineri (până la 35 de ani) care provin din grupuri vulnerabile 
definite conform Legii asistenţei sociale nr. 292/20 I I, respectiv 
Legea nr. 1 16/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale. Cererile au fost ataşate la prezenta Notă 
de fundamentare. 
În cadrul prezentei note de fundamentare este evidenţiată nevoia 
de locuinţe pentru tineri din comunităţi marginalizate sau 
grupuri vulnerabile; 

8. Descrierea procesului de implementare UAT Puchenii Mari va asigura premisele derulării în condiţii 
optime a proiectului, va aloca resurse materiale, financiare şi 
umane pentru buna implementare a proiectului. 
Totodată, UAT Puchenii Mari va depune documentele necesare 
pentru obtinerea acordurilor/avizelor/autorizaţii şi pentru 
asigurarea utilităţilor necesare în zonă. 
Procesul de implementare al proiectului va consta în 
urn,ătoarele etape: 
-Depunerea cererii de finanţare; 
-Evaluarea cererii de finanţare; 
-Aprobarea cererii de finantare; 
-Semnarea contractului de finanţare; 
-Implementarea proiectului (achiziţii, proiectare, lucrări etc); 
-Activităti de informare şi publicitate a proiectului; 
-Finalizare implementare. 
UAT Puchenii Mari va constitui în scopul implementarii 
proiectului o unitate de implementare a proiectului (UIP) 
forn,ată din minim 3 persoane, având urn1ătoarele funcţii: 
manager de proiect, responsabil financiar şi responsabil tehnic. 
UIP va asigura activităţile de comunicare, management 



financiar, monitorizarea rezultatelor şi evaluarea proiectului 
pentru realizarea obiectivelor cu respectarea bugetului şi 
calendarului propus. 

9. Alte informaţii A.Locatia I :  Comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, TI 3 
A731 
Se propune construirea a 2 identice imobile de locuinte 
multifamiliale cu regim de inaltime P+lE, cu sistem 
constructiv in cadre (stal pi si grinzi) de beton armat si 
închideri de zidarie, învelitoare de tip sarpanta. 
Constructia va fi de tip nZEB fiind conformata în urma 
concluziilor rezultate din studiile de eficienta energetica 
aferente. 

ln interiorul terenului se vor amenaja locuri de 
parcare, câte un loc de parcare pentru fiecare locuinta 
(garsoniera/ apartament). 

lncalzirea se va face printr-o centrala termica pe 
gaze, amplasata la parterul cladirii. Alimentarea cu apa 
curenta si electricitate se va face de la reteaua locala. 

BILANT IMOBILE 
Imobil 1 = Imobil 2 
PARTER: 2 x garsoniere, 2 x apartamente 2 camere 
ETAJ 1: 1 x garsoniera, 3 x apartamente 2 camere 
ETAJ 2: 1 x garsoniera, 3 x apartamente 2 camere 
Mansarda: 1 x garsoniera, 1 x 3 apartament camere 

TOTAL Imobil 1 = 14 locuinte (S x garsoniere, 8 x 
apartamente 2 camere, 1 x apartamente de 3 camere) 
TOTAL Imobil 2 = 14 locuinte (5 x garsoniere, 8 x 
apartamente 2 camere, 1 x apartamente de 3 camere) 

TOTAL ambele imobile (Imobil 1 + Imobil 2) = 28 locuinte 

B.Locatia 2: judetul Prahova, Comuna Puchenii Mari, Sat 
Puchenii Mari, T l3-A647 

Se propune construirea a un imobil de locuinte 
multifamiliale cu regim de inaltime P+2E+M, cu sistem 
constructiv in cadre (stal pi si grinzi) de beton armat si 
închideri de zidarie, învelitoare de tip sarpanta. 
Constructia va fi de tip nZEB fiind conformata in urma 
concluziilor rezultate din studiile de eficienta energetica 
aferente. 

ln interiorul amplasamentului se vor amenaja 
locuri de parcare, câte un loc de parcare pentru fiecare 
locuinta (garsoniera/ apartament). 

lncalzirea se va face printr o centrala termica cu 
combustibil gazos, amplasata la parterul cladirii. 
Alimentarea cu apa curenta si electricitate se va face de 














