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MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ                  
CONSILIUL LOCAL                      
                  
                           
  
         

HOTĂRÂRE  nr. 67 / 2022 
pentru aprobarea participării în cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență P.N.R.R., Componenta C10-Fondul Local, apel proiect “I.4 

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 
planificare urbană”, cu proiectul având titlul: “Elaborarea în format GIS a Planului 

Urbanistic Zonal a Zonei Centrale (P.U.Z.C.P.) a Municipiului Curtea de Argeș”, precum și 
aprobarea Notei de Fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges. 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 11973 / 18.04.2022;  
-Raportul de specialitate  nr. 11974 / 18.04.2022;  
-Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 
-Prevederile art. 129 alin. 6 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
-Avizul Comisiei economice și cel al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția 

mediului; 
În temeiul art. 139 alin. 3 lit. e coroborat cu prevederile art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 
 

  
Hotărăște: 

 
Art. 1:  Se aprobă participarea în cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență PNRR, Componenta C10-Fondul Local, apel proiect “I.4 Elaborarea/actualizarea în format GIS 
a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, cu proiectul având titlul : “Elaborarea 
în format GIS a Planului Urbanistic Zonal a Zonei Centrale (P.U.Z.C.P.) a Municipiului Curtea de Argeș”. 

Art. 2:  Se aprobă Nota de Fundamentare ce se va constitui anexă la cererea de finanțare, anexă 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3:  Se aprobă valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului în sumă de 456.925,014 
lei (inclusiv TVA) și se vor asigura toate resursele necesare elaborării și implementării proiectului, inclusiv 
suportarea din bugetul propriu a sumelor aferente cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor conexe, precum 
și a corecțiilor ce pot fi identificate. 

 

    Contrasemnează 
  Președinte de ședință                                               Secretar  general U.A.T. 
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