
ROMANIA 
JUDETUL BISTRIT A NASAUD 

COMUNA LECHINTA 
CONSILIUL LOCAL LECHINTA 

Nr. 45 /27 .05.2022 

Lech inf a, Nr. 506, 
Tel: 0263/274006, 0263/274325, 

Fax: 0263/27 4325, 
Web:www.primarialechinta.ro 

E-mail: primaria.lechinta@yahoo.com 

PROIECT DE H O T A RA R E 
privind aprobarea proiectului"Asigurarea infrastructurii TIC prin dezvoltarea de 

servicii ~; structuri de sprijin foarte specializate pentru administratia publica 
locala - comuna Lech in ta, jud. Bistrita Nasaud", a cheltuieli/or aferente acestuia, 
precum ~; implementarea proiectului prin Planul Nafional de Redresare §i 

Rezilien/a, in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10-
Fondul local 

Consiliul local al Comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, 'fntrunit 'fn ~edinta 
extraordinara,convocata de 'fndata,desfa~urata telefonic, azi 27.05.2022, cu cei 15 
consilieri locali 'fn functie ~i convoca!i( apelati), 

Avand 'fn vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei, 'fnregistrat cu nr.4254din .27.05.2022 
privind aprobarea proiectului de investitii 'fn comuna Lechinta, judetul Bistrita - Nasaud 
prin care se propune aprobarea depunerii cererii de finantare prin Planul National de 
Redresare si Rezilienta - PNRR/2022/C10- Fondul Local, 

o I 

-Raportul comun 'fnregistrat sub nr.4255 din 27.05.2022, intocmit de biroul finaciar 
contabil ~i compartimentul 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 - Condi1ii de accesare a fondurilor europene 
aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local 

- Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind 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 
rn urma crizei provocate de COVID-19 ~i ale Regulamentului (UE) 2021/241 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 Rezilienta; 



- ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului 
institutional 9i financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin 
Mecanismul de redresare 9i rezilienta, precum 9i pentru modificarea 9i completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru 
elaborarea Planului national de redresare 9i rezilienta necesar Romaniei pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile 9i nerambursabile 1n cadrul Mecanismului 
de redresare 9i rezilienta, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021; 

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 din 3 septembrie 2020, privind unele masuri 
pentru elaborarea Planului national de redresare 9i rezilienta necesar Romaniei pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile 1n cadrul Mecanismului , 
de redresare 9i rezilienta, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

- Ordinul nr. 649 din 26 aprilie 2022 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si , 
Administratiei pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat ,,Sprijin acordat pentru 
implementarea Planului national de redresare 9i rezilienta 1n cadrul Mecanismului de 
redresare 9i rezilienta - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de 
reTncarcare pentru vehicule electrice" ; 

- prevederile Ghidului specific- Conditii de accesare a fondurilor europene aferente 
PNRR 1n cadrul apelurilor de proiecte PNRR 2022/C10 Componenta C10-Fondul Local; 

- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare 9i continutul
cadru al documenta\iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi\ii 
finantate din fonduri publice cu modificarile 9i completarile ulterioare. 

- Prevederile art. 129 alin.(1)-(2) lit.b) ~i d), alin. (4) lit. d) si f),alin.(7) lit.c),e),f),i),r) din 
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

-avizul comisiei de specialitate juridica a Consiliului local Lechinta, nr ............. din 
27.05.2022; 

-avizul comisiei de specialitate invatamant a Consiliului local Lechinta, nr ............. din 
27.05.2022; 

-avizul comisiei de specialitate economico-financiara a Consiliului local Lechinta, 
nr. .. .......... din 27.05.2022; 

fn temeiul dispozitiilor art. 129 alin.(2) lit.b) ~i alin. (4) lit. d) si art. 139 alin. (1) si 
alin. (3) ,art.196 ali.,(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

H O TA RAS T E: 

Art. 1 (1.)Se aproba tema proiectului de investitii " Asigurarea infrastructurii TIC 
prin dezvoltarea de servicii ~i structuri de sprijin foarte specializate pentru 
administratia publica locala - comuna Lechinta, jud. BistriJa- Nasaud " ,1ntocmita 
de S.C. Centrul de consultanta Management ~i investitii Bistrita S.R.L.,conform anexei 
nr.1 la prezenta hotarare. 

(2). Se aproba Nota de Fundamentare a investitiei, pentru proiectul" Asigurarea 
infrastructurii TIC prin dezvoltarea de servicii ~i structuri de sprijin foarte 



specializate pentru administratia publica locala - comuna Lechinta, jud. BistriJa
Nasaud",conform anexei nr.2,care face parte integranta din prezenta hotarare,respectiv 
necesitatea,oportunitatea ~i potentialul economic al proiectului. 

(3). Se aproba participarea in cadrul proiectului si implementarea acestuia prin 
Planul national de redresare ~i rezilienta, in cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local - investitia 1.1 .2 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC. 

Art.2. (1) Se aproba cheltuielile legate de proiect, inclusiv cele neeligibile pe care 
comuna LECHINTA trebuie sa le asigure pentru implementarea proiectului 11Asigurarea 
infrastructurii TIC prin dezvoltarea de servicii ~i structuri de sprijin foarte 
specializate pentru administraJia publica /ocala - comuna Lechinta, Jud. Bistri/a -
Nasaud 11 

, conform devizului general intocmit de S.C. DP PROIECT S.R.L. , anexa nr. 
3 la prezenta hotarare. 

(2) Valoarea lucrarilor aferente proiectului "Asigurarea infrastructurii TIC 
prin dezvoltarea de servicii ~i structuri de sprijin foarte specializate pentru 
administraJia publica locala - comuna Lechinta, Jud. Bistri/a -Nasaud ", vor fi 
prevazute in bugetul local al comunei LECHINTA, pentru perioada de realizare a 
investitiei. 

(3) Cheltuielilor neeligibile aferente proiectului "Asigurarea infrastructurii 
TIC prin dezvoltarea de servicii $i structuri de sprijin foarte specializate pentru 
administra/ia publica Jocala - comuna Lechinfa, Jud. Bistri/a- Nasaud 11 

, vor ti 
suportate numai din surse proprii sau atrase ale bugetului local al comunei LECHINTA. 

Art.3. Se aproba descrierea sumara a investi\jei, conform anexei 4 la prezenta 
hotarare. 

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza domnul 
Florian Romeo-Daniel , primar al comunei Lechinta. 

Art.5. Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local al Comunei 
Lechinta astfel: din totalul de 15 consilieri in functie ~i contactati telefonic, consilieri 
voturi ,,pentru", consilieri , voturi ,,impotriva", voturi .,abtineri". 

Art.6. Prezenta hotarare se comunica de Secretarul general al comunei Lechinta, 
cu: 

- lnstitutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud; 

- Primarul comunei Lechinta; 

- Compartimentele urbanism, financiar ~i implementare proiecte din fonduri 
nerambursabile din cadrul pimariei comunei Lechinta 

?'ritintor protect" 

Primar, 

Avizat de legalitate, 

Secretar general al U.A.T., 

Hane~ Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA- NASAUD 
COMUNA LECHINTA 

Nr. 4254 / 27.05.2022 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea proiectului "Asigurarea infrastructurii TIC prin dezvoltarea de 

servicii ~i structuri de sprijin foarte specializate pentru administratia publiCa 
locala - comuna Lechinta, jud. Bistrita Nasaud", a cheltuielilor aferente acestuia, 
precum ~i implementarea proiectului prin Planul National de Redresare §i 
Rezilien/a, in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10-
Fondul local 

Primarul comunei Lechinta, 

Avand in vedere: 

-Prevederile subsectiunii 1.2,punct 1.1.2.,ale subsectiunii 2.1,ale sectiunii 4 al Anexei 
la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice 9i administratiei nr. 999 din 10 mai 
2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene 
aferente Planului national de redresare 9i rezilienta Tn cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10, componenta 10 -Fondul local 

- Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Regulamentul (UE) 2021 /241 al Parlamentului European 9i al Consiliului din 12 februarie 2021 
de instituire a Mecanismului de Redresare 9i Rezilienta; 

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului 
institutional 9i financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin 
Mecanismul de redresare 9i rezilienta, precum 9i pentru modificarea 9i completarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national 
de redresare 9i rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 
?i nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare 9i rezilienta, respectiv normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021; 

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 din 3 septembrie 2020, privind unele masuri pentru 
elaborarea Planului national de redresare 9i rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si 
rezilienta, cu modificarile 9i completarile ulterioare; · 

- Ordinul nr. 649 din 26 aprilie 2022 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 9i 
Administratiei pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat ,,Sprijin acordat pentru 
implementarea Planului national de redresare 9i rezilienta in cadrul Mecanismului de redresare 
9i rezilienta - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reincarcare pentru 
vehicule electrice" ; 

- prevederile Ghidului specific- Condi1ii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR in 
cadrul apelurilor de proiecte PNRR 2022/C10 Componenta C10-Fondul Local; 



- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al 
documenta\iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi\ii finantate din 
fonduri publice cu modificarile 9i completarile ulterioare. 

Luand Tn considerare cele prezentate mai sus , 

PROP UN: 

Aprobarea proiectului "Asigurarea infrastructurii TIC prin dezvoltarea de 
servicii ~i structuri de sprijin foarte specializate pentru administratia pub/ica 
/oca/a - comuna Lechinta, jud. Bistrita Nasaud", in valoare de 1.936.652 lei cu TVA, 
conform devizului general. Se aproba Nata de Fundamentare a investi\iei. 

Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime ale 
proiectului, in condi\iile rambursarii ulterioare, a tuturor cheltuielilor eligibile conform notei de 
fundamentare, in conformitate cu legisla\ia in vigoare. 

Se aproba finantarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile strict necesare pentru 
asigurarea implementarii proiectului. 

Se aproba contractarea finantarii prin Planul National de Redresare 9i Rezilien\a in cadrul 
apelului PNRR/2022/C10, Componenta C10- Fondul local. 



ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA - NAsAuo 
COMUNA LECHINJA 

Birou contabilitate 
Compartiment achizitii publice 

Nr. 4255 / 27.05.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea proiectului"Asigurarea infrastructurii TIC prin dezvoltarea de 
servicii ~; structuri de sprijin foarte specializate pentru administratia publica 
locala - comuna Lechinta, jud. Bistrita Nasaud", a cheltuielilor aferente acestuia, 
precum ~i imp/ementarea proiectului prin Planul Nafional de Redresare §i 
Rezilien/a, in cadru/ apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10-
Fondu/ local 

Avand fn vedere prevederile: 

- Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European 9i al Consiliului din 12 februarie 2021 
de instituire a Mecanismului de Redresare 9i Rezilienta; 

- Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice 9i administratiei nr. 999 din 10 mai 2022 pentru 
aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului 
national de redresare 9i rezilienta fn cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 
10 -Fondul local 

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului 
institutional 9i financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin 
Mecanismul de redresare 9i rezilienta, precum 9i pentru modificarea 9i completarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national 
de redresare 9i rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 
9i nerambursabile fn cadrul Mecanismului de redresare 9i rezilienta, respectiv normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021; 

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 din 3 septembrie 2020, privind unele masuri pentru 
elaborarea Planului national de redresare 9i rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile 9i nerambursabile fn cadrul Mecanismului de redresare 9i 
rezilienta, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

- Ordinul nr. 649 din 26 aprilie 2022 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 9i 
Administratiei pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat .,Sprijin acordat pentru 
implementarea Planului national de redresare 9i rezilienta fn cadrul Mecanismului de redresare 
9i rezilienta - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de refncarcare pentru 
vehicule electrice" ; 

- prevederile Ghidului specific- Conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR Tn 
cadrul apelurilor de proiecte PNRR 2022/C10 Componenta C10-Fondul Local; 



- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare ~i con\inutul-cadru al 
documenta\iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi\ii finan\ate din 
fonduri publice cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

P R O P U NEM CONSILIULUI LOCAL LECHINTA: 

Aprobarea proiectului ,.Asigurarea infrastructurii TIC prin dezvoltarea de 
servicii ~; structuri de sprijin foarte specializate pentru administratia publica 
/ocala - comuna Lechinta, Jud. Bistrita Nasaud", fn valoare de 1.936.652 lei cu TVA, 
conform devizului general Se aproba Nota de Fundamentare a investi\iei. 

Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime ale 
proiectului, in conditiile rambursarii ulterioare, a tuturor cheltuielilor eligibile conform notei de 
fundamentare, in conformitate cu legisla\ia in vigoare. 

Se aproba finantarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile strict necesare pentru 
asigurarea implementarea proiectului. 

Se aproba contractarea finan\arii prin Planul National de Redresare ~i Rezilienta in cadrul 
apelului PNRR/2022/C10, Componenta C10- Fondul local. 

~ef Birou contabilitate, 

DEAC CRINA-AURELIA 

Birou a~ zitii. 




