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HOTĂRÂREA Nr.63
din 12 octombrie 2022

Privind aprobarea documentatiei în vederea participării la programul“Fondul Local” în  cadrul
Planului Național de Redresare si Reziliență – Componenta 10

Consiliul  local al comunei Recea, județul Maramures,  întrunit în ședința extraordinară din
data de 12 octombrie 2022;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare,  raportul
compartimentului implementare proiect și a biroului financiar contabil , avizul secretarului
general şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – pentru activităţi economico-
financiare, învățământ;

Constatând  necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea
documentatiei aferente “Fondul Local”  în cadrul  Planului  Național de Redresare si Reziliența –
Componența 10 ;

În conformitate cu prevederile :
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) Ghidul specific- conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 ;
d) Ordinul 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 publicat în Monitorul Oficial al
României Nr. 467 bis/10.V.2022 cu completările si modificările în vigoare;

   e)    OUG 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare si reziliență ;
     f) OUG 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului National de Redresare si
Reziliență.

În temeiul prevederilor conferite de art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d,  și art. 139
coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul  Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. - Se aprobă participarea comunei Recea, judetul Maramureș la programul “Fondul
Local” în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta 10, runda II, cu
următoarele axe de investitii :

1. I.1.2-Asigurarea infrastructurii pentru transport verde-ITS/alte infrastructuri TIC
(sisteme inteligente de management urban/local) :

· Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public ;
· Aplicatie pentru informarea cetatenilor si identificarea problemelor la nivel local si

platforma pentru comunicarea cu cetatenii si formarea initiativelor comunitare,
· Statii de autobuz inteligente ;
· Centru de inovare a comunitatii – aplica solutii inteligente pentru incluziune sociala

si ofera programme educationale pentru comunitate,
· Sistem inteligent de iluminat fotovoltaic
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2. I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde : puncte de reincarcare
vehicule electrice (2 statii de reincarcare electrica cu cate doua puncte de reincarcare/statie)
denumite în continuare PROIECT.

Art.2.  Se aprobă valoarea totală a investitiei  I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru
transport verde-ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) de
430.000 de euro fara TVA, respectiv 2.116.761 lei fara TVA, 2.518.945,59 lei cu TVA ;

Art.3. Se aprobă si sustin cheltuielile neeligibile aferente investitiei I 1.2’’Asigurarea
infrastructurii pentru transport verde-ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de
management urban/local)

Art.4.  Se aprobă si sustine implementarea investitiei I.1.3 Asigurarea infrastructurii
pentru transportul verde-puncte de încarcare pentru vehicule electrice ;

Art.5.  Se aprobă valoarea totală a investitiei  I.1.3‘’Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde : puncte de reîncarcare vehicule electrice‘’ de 50.000 de euro fără TVA,
respectiv 246.135 lei fără TVA, 292.900,65  lei cu TVA;

Art.6.  Se aprobă si sustin cheltuielile neeligibile aferente investitiei I.1.3‘’Asigurarea
infrastructurii pentru transportul verde : puncte de reîncarcare vehicule electrice’’

Art.7. Se aprobă și sustin cheltuielile neeligibile aferente proiectului în valoare de 40.000
lei, respectiv 47.600 lei  cu TVA inclus.

Art.8. Se aprobă notele de fundamentare și descrierea investițiilor aferente
PROIECTULUI, prezentate în Anexa 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește
Primarul Comunei Recea, prin compartimentele de specialitate.

Art.10.  Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului Maramureș,
Primarului comunei Recea, Biroului Financiar-Contabil, Compartimentului Urbanism și
Compartimentului Implementare Proiecte, Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației,Instituțiilor și persoanelor interesate, la solicitarea acestora. Se va aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul și pe pagina de internet a primăriei.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    Contrasemnează
             Marian-Adrian NEMEȘ                              Secretar general

                  Maria PETRUŞ

Recea la 12 octombrie  2022
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 15
Hotărâre adoptată cu: 15  voturi pentru
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