
C10-I3-2505 / 15.02.2023

CONSTANȚA

36 luni

Reabilitarea moderată a clădirilor publice

Cost unitar: 440.00EURO

Numărul de unități solicitate: 469.00 mp

Suma solicitată pentru investiție (EURO): 206.360,00

Suma solicitată pentru investiție (RON): 1.015.848,37

Suma solicitată pentru investiție (EURO): 206.360,00

Suma solicitată pentru investiție (RON): 1.015.848,37

2

Valoarea stațiilor de încărcare (EURO) 50.000

Valoarea stațiilor de încărcare (RON)  246.135,00

Valoarea totală a proiectului (EURO) 256.360,00

Valoarea totală a proiectului (RON) 1.261.983,37

Județul Constanța, comuna Castelu, sat Castelu, str. 
Republicii, nr. 58, cod poștal 907040

Nicolae Anghel

Investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale

„Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială „Iuliu Valaori” Nisipari, 
Sat Nisipari, Comuna Castelu, Județul Constanța”

Număr și dată înregistare

Județ:

Durata de implementare:

Componenta 1

Rezumat

Numărul de stații de încarcare

Valoarea stațiilor

Valoarea totală de finanțare

1) Adresa poștală a solicitantului:

Strada:
Numărul:
Localitatea:
Județul:
2) Reprezentat legal:

Nume și prenume

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

CASTELU

CASTELU

I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale

Beneficiar:

Beneficiar:

Investiția:

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

2. DATE DE IDENTIFICARE

3. INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIILE

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL



Primar

0241811831

0785210961

casteluprimariacomunei@yahoo.com

Antoaneta Prodan
Viceprimar

0241811831

0785210966

casteluprimariacomunei@yahoo.com

Funcție:

Numărul de telefon fix:

Numărul de telefon mobil:

Adresă poștă electronică:

3) Persoana de contact:

Nume și prenume:
Funcție:

Numărul de telefon fix:

Numărul de telefon mobil:

Adresă poștă electronică

Funcția

Nume și prenume

Semnătură

 Subsemnatul, Nicolae Anghel, având funcția de Primar în calitate de reprezentat legal al CASTELU confirm că obiectivul de 
investiții pentru care solicit finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență nu este inclus spre finanțarea prin 
programe derulate din fonduri externe nerambursabile sau prin alte programe comunitare.

 De asemenea, confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte. 
Totodată, confirm că la data prezenței nu am cunoștință de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau să 
nu se realizeze în termenul indicat.

5. SECȚIUNEA DECLARAȚII

Nicolae Anghel

Primar
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