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Comunicat de presă 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 
 
 

 
Comuna Valea Largă anunța începerea proiectului „Reabilitare energetică sediu clădire 

primărie în comuna Valea Largă, județul Mureș” în urma semnării contractului de finanțare. 

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

Componenta C10: Fondul local în cadrul Investiției I.3 – Reabilitarea moderată a 

clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ teritoriale, respectiv Investiției I1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, titlul apelului 

PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I1.3, cod proiect C10-I3-61. 

Obiectivele și activitățile proiectului sunt corelate cu direcțiile și măsurile componentei C10 – 
Fondul local prin care se urmărește renovarea energetică moderată a clădirilor publice, 
contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Proiectul va urmări 
realizarea lucrărilor de reabilitare pentru încadrarea proiectului la categoria proiectelor pentru 
”Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii 
publice de către unitățile administrativ-teritoriale”, care presupune asigurarea unei reduceri 
a consumului de energie primară de cel puțin 30%, respectiv 36,19%, în comparație cu situația 
anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei Europene - Orientări tehnice privind 
aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind 
Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01) 1 . 

Valoare totală a proiectului este de 1.647.741,90 lei, din care valoarea nerambursabilă finanțată 
din PNRR este de 1.384.657,06 lei, la care se adaugă 263.084,84 lei valoare TVA. 

Durata proiectului este de 36 de luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se 
în intervalul februarie 2023 - ianuarie 2026. 

 

 

Persoană de contact: 

Pădurean Beniamin 

valealarga@cjmures.ro 

0265.488.112 

 

 

”Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și 

din fonduri naționale” 

 

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
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