
 
 
 
 

Comunicat de presă 
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

 
 

Primăria Comunei Brusturi anunță semnarea contractului de finanțare nr. 131339/21.11.2022 
– MDLPA, pentru proiectul „Actualizare în format GIS a PUG-ului din comuna Brusturi, județul 
Neamț” cod C10-I4-140. 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, în perioada 21.11.2022– 21.11.2023. 
Obiectivul acestei investiții este de a eficientiza procesul de autorizare a construcțiilor și de a 

oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor 
privind mediul construit și de acrește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de 
urbanism, precum și instalarea a două stații de încărcare pentru vehicule electrice.  

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat 
din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – 
Fondul Local; I4. – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a 
teritoriului și de planificare urbană, precum și I1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul 
verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice. Titlul apelului este PNRR/2022/C10/I4, 
PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1. 

Valoarea totală a proiectului este de 467.656,50 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare 
de 88.854,74 lei. Componenta de împrumut PNRR (investiția C10-I4) este de 221.521,50 lei fără TVA, 
la care se adaugă TVA eligibil în valoare de 42.089,09 lei. Componenta asistenței tehnice și financiare 
nerambursabile PNRR (investiția C10-I3) este de 246.135,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA eligibil 
în valoare de 46.765,65 lei. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate 
de UAT Comuna Brusturi.  

Persoană de contact: Gheorghe RIPEANU Primar 
e-mail: registratura@comunabrusturi.ro  Daniel LOZONSCHI 
telefon 0233.789.032 

 
        
 

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

 
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene 

sau a Guvernului României” 
 
 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGenerațieUE” 
 

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ 
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