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HOTĂRÂREA NR. 27  

privind aprobarea documentației în vederea participării la programul „Fondul Local”  

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10 

 

 

 

Întrunit în şedinţa extraordinară din 19.05.2022, 

 

 

urmare a referatului de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 2396/19.05.2022, din 

care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea documentației 

aferente „Fondul Local” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta 10 

având în vedere avizul comisie de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 4 alin. 3, art. 19 alin. 1 lit. a, alin. 

2, art. 20 alin. 1 lit. j, art. 23 alin. 1, art. 44-45, art. 48, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, art. 88, art. 129 alin. 4 lit. f, art. 155 alin. 4 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, art. 1, art. 2 lit. a, art. 3-4, art. 10 din HG nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 120 

alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil,  

analizând Ordinul MDLPA nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii 

de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local, OUG nr. 124/2021 

privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare și reziliență, OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 1 Se aprobă participarea comunei Nicșeni, județul Botoșani la programul 

„Fondul Local” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10, cu 

următoarele axe de investiții: 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde-ITS/alte infrastructuri TIC 

(sisteme inteligente de management urban/local): 

• Mobilier inteligent fotovoltaic : stații de autobuz inteligente  

• Infrastructură de igienizare inteligentă: coșuri de gunoi inteligente, denumite în 

continuare PROIECT. 
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Art. 2 Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului în valoare de 

50.000 lei  fără TVA, 59.500 lei cu TVA inclus.  

Art. 3 Se aprobă notele de fundamentare și descrierea investițiilor aferente 

PROIECTULUI, prezentate în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 

primarul comunei Nicșeni, prin compartimentele de specialitate. 

Art. 5 Hotărârea poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de 

Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ. 

Art. 6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției 

Prefectului Județului Botoșani, primarului comunei Nicșeni, șefului biroului financiar, 

responsabilului cu urbanismul și amenajarea teritoriului, Ministrului Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației, instituțiilor și persoanelor interesate, la solicitarea acestora. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

  CREȚU DANIEL-IONUȚ         DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 


