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HOT.A.RARE
privind aprobarea proiectului "Mobilitatea urbana verde in comuna Lechinfa, jud. BistriJa-Nasaud", a
che/tuielilor aferente acestuia, precum ~i implementarea proiectului prin Planul NaJional de
Redresare §i RezilienJa, in cadru/ ape/urilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul
local

(

}

Consiliul local al Comunei Lechin\a, judetul Bistrita-Nasaud, 1ntrunit 111 ~eclinta
extraorclinara,convocata de 1ndata,desfa~urata telefonic, azi 27.05.2022, cu cei 15 consilieri locali 111
functie ~i convocati( apelati),
Avand 1n vedere:
- Proiectul de hotarare nr.45/27.05.2022,initiat de primarul comunei Lechinta;
- Referatul de aprobare al primarului comunei, 'inregistrat cu nr.4254din .27.05.2022 privind aprobarea
proiectului de investitii 111 comuna Lechin\a, judetul Bistrita - Nasaud prin care se propune aprobarea
depunerii cererii de finantare prin Planul National de Redresare ~i Rezilienta - PNRR/2022/C I 0- Fondul
Local,
-Rapm1ul comun 1megistrat sub m-.4255 din 27.05.2022, 111tocmit de biroul finaciar contabil ~i
compat1imentul achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta,
-Prevederile subsectiunii 1.2,punct 1.1.2.,ale subsectiunii 2.1,ale sectiunii 4 al Anexei la Ordinul
ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice ~i administratiei nr. 999 din 10 mai 2022 pentru aprobarea
Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare ~i
rezilienta 111 cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C I 0, componenta IO -Fondul local
- Prevederile art. 44 alin.( I) din Legea nr. 273/2006 privincl finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui
instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea 111 unna crizei provocate de
COVID- I 9 ~i ale Regulamentului (UE) 2021/24 l al Parlamentului European ~i al Consiliului din 12
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare ~i rezilienta,
- Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 12 februarie 2021 de
instituire a Mecanismului de Redresare ~i Rezilicnta;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului institutional
~i financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare ~i
rezilienta, precum ~i pentru modificarea ~i completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020
privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare ~i rezilienfa necesar Romaniei
pcntru accesarea de fonduri externe rambursabile ~i nerambursabile 111 cadrul Mecanismului de redresare
~i rezilienta;
-Prevederile Hotararii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevedcrilor Ordonantei de urgenta a Guvernului m. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional ~i
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare ~i
rezilienta, precum ~i pentru modiftcarea ~i completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020
privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare ~i rezilienta necesar Romaniei
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile ~i nerambursabile 111 cadrul Mecanismului de redresare
~i rezilienta;
- Ordinul nr. 649 din 26 aprilie 2022 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administratiei
pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat ,,Sprijin acordat pentru implementarea Planului national de
redresare ~i rezilienta 111 cadrul Mecanismului de redresare ~i rezilienta - PNRR/2022/Cl0 - Fondul Local
- promovarea infrastructurii de re1ncarcare pentru vehicule electrice" ;
- prevederile Ghidului specific- Conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR 111 cadrul
apelurilor de proiecte PNRR 2022/C 10 Componenta CI 0-Fondul Local;

- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 20 I6 privincl etapele de elaborare ~i con\inutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanJate din fonduri
publice cu modifid\rile ~i completarile ulterioare.
- Prevedcrile art. 129 alin.(l ),alin.(2) lit.b) ~i d), al in. (4) lit. d) si f),alin.(7) lit.c),e),t),i),r) din Ordonanta
de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ullerioare;
-avizul comisiei de specialitate juridica a Consiliului local Lechinta, nr.4269 din 27.05.2022;
-avizul com isiei de specialitate 1nvatamant a Consiliului local Lechinta, nr.4270 din 27.05.2022;
-avizul comisiei de special itate economico-financiara a Consiliului local Lechinta, nr.427 I din
27.05.2022;
Luancl act de:
- tema de proiectarc ~i devizul general al proiectului,,Mobi/itatea 11rba11i'i verde 111 co1111111a lechinfa, jud.
BistriJa-Nasiiud"

In temeiul dispozitiilor a11.

129 alin.(2) lit.b) ~i al in. ( 4) lit. cl) si art. 139 alin. (I) si alin. (3) ,art.196
alin.,(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare

HOT ARA STE:
Art. 1(1.)Se aproba tema proiectului de investi\ii,,Mobilitatea urbanli ,1ertle r11 co11u111a Lec/Ji11/n,
jud. Bistrif{t-N/isliutl",111tocmita de S.C. Centml de Consultanta Management ~i Tnvestitii Bistrita
S.R.L.,confonn anexei nr.1 la prezenta hotarare.
(2). Se aproba Nota de Fundamcntare a investitiei, pentru proiectul ,,Mobilitatea 11rba11li venle 111
commw Leclti11Ja, jml. Bistri/"-Nlisiiml", conform anexei nr.2,care face parte integranta din prezenta
hotarare,rcspectiv necesitatea,oportunitatea ~i potentialul economic al proiectului.
(3). Se aproba participarea 111 cadrul proiectului si implementarea acestuia prin Planul national de
redresare ~i rezilien\a, 111 cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C 10, componenta LO-Fondul localinvestitia I.1.2- Asigurarea infrastructurii pcntru transpo11ul verde - ITS/alte infrastructuri TIC.
Arl.2. ( I ) Se aproba cheltuielile legate de proiect, inclusiv cele neeligibile pe care comuna
LECHINTA trebuie sa le asigure pentru implementarea proiectului II Mobilitatea urbmtli verde r11
com,ma Lec/1i11{a, jml. BistriJa-Niislittd", conform devizului general intocmit de S.C. DP PROJECT
S.R.L., anexa nr. 3 ,care face pmie integranta din prezenta hotarare.
(2) Valoarea lucrarilor aferente proiectului " Mobilitalea 11rbmu'i ,•erde 111 com1111a Leclti11fa,
jm/. Bistrifa-N,1s<7tul ", vor fi prevazute fo bugetul local al comunei LECHfNTA, pentru perioada de
realizare a invcstitiei.
(3) Cheltuielilor neeligibile aferente proiectului II Mobi/if{tfea 11rbr111li verde 111 co1111111a
Leclti11/{t,j1UI. Bislri/a-Nlisli11d" , vor ft supo11ate numai din surse proprii sau atrase ale bugetului local al
comunei LECHINTA.
Art.3. Se aproba descrierea sumara a invcstitici, conform nnexei 4 la prezenta hotarare.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentci hotarari se incredin\eaza domnul Florian RomeoDaniel , primar al comunei Lechin\a.
Art.5. Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local al Comunei Lcchinta astfel: din
totalul de 15 consilieri in funciie ~i contactati telefonic, consilieri voturi ,,pentru", consi lieri, voturi
,,impotrivl\", voturi ,,abtineri".
Art.6. Prezenta hotarare sc comunica de Secretarnl general al comunci Lcchinta, cu:
- Tnstitutia Prcfectului Judetul Bistrita-N~s~ud;
- Primarul comunei Lechinta;
- Compartimentele mbanism, financiar ~i implementare proiectc din fonduri nerambursabile din
cadrul pimariei comunei Lechinta

PRE$EDINTE DE SEDJNTA,
VA.SC DANIEL-IOAN

Nr.41
Din 27.05.2022

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
GENJ!-RAL U.A.T.,
HANE$ RODICA

