
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com; telefon/fax: 0231539530 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 49  

referitor la modificarea HCL nr. 27/19.05.2022 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 04.10.2022, 

 

 

urmare a referatului de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 4193/30.09.2022, 

având în vedere necesitatea soluționării clarificării aferente cererii C10-I1.2-1018,  

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 conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 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,  

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 Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Nicșeni nr. 

27/19.05.2022 privind aprobarea documentației în vederea participării la programul „Fondul 

Local” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Art. 2 (1) Se aprobă întreaga valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 322.000 

euro, respectiv 1585109,40 lei. 

(2) Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului în valoare de 

50.000 lei, fără TVA, respectiv 59.500 lei cu TVA inclus. 

Art. 2 Articolele 1 și art. 3-6 din HCL nr. 27/19.05.2022 rămân neschimbate. 
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