ROMANIA
JUDEfUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRI$OARA

HOTARARE
privind aprobarea participarii in cadrul proiectului "Modernizarea

transportului public prin achizitia de mijloace de transport nepoluante
- n1inibuze electrice" in vederea finantarii in cadrul Planului National de
Redresare §i Rezilienta, Componenta 10 - Fondul local, Investitia I.1 Mobilitate urbana durabila, subinvestitia I.1.1 - innoirea parcului de vehicule
destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante), in parteneriat
cu comuna Rebra

Consiliul Local al comunei REBRI~OARA, intrunit in §edinta
ordinara din data de 31.05.2022, in prezenta a 13 consilieri locali,
Avand in vedere:
-proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Rebri$oara, Tnregistrat
sub nr.46 din 31.05.2022;
- referatul de aprobare al primarului comunei Rebri$0ara, inregistrat cu nr. 3913
din 31.05.2022 prin care se sustine necesitatea proiectului, constituind un apart
pentru dezvoltarea colectivitatii prin implementarea proiectului 'Modernizarea

transportului public prin achizitia de mijloace de transport nepoluante
- minibuze electrice" in cadrul Planului National de Redresare §i Rezilienta
Componenta 10 - Fondul local, Investitia I.1 - Mobilitate urbana durabila,
subinvestitia I.1.1 - innoirea parcului de ~ehicule destinate transportului public
(achizitia de vehicule nepoluante);
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat cu nr.3914/31.05.2022, prin care se motiveaza, in drept
$i in fapt, necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al proiectului,
constituind un apart pentru dezvoltarea colectivitatii;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru Buget Finante, Administrarea Domeniului
Public si Privat al Comunei Rebrisoara din cadrul Consiliului Local Rebrisoara,
Tnregistrat cu nr.3927/31.05.2022;
r

r

-Avizul favorabil al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica,
apararea ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor,
proteqie sociala, proteqia mediului, agricultura si silvicultura din cadrul
Consiliului local Rebrisoara, 'i'nregistrat cu nr.3928 /31.05.2022.
In conformitate cu :
- prevederile art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) $i alin. (2), art. 138
alin.(1) $i alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata ;
- prevederile art. 3 $i 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) $i (6), precum
$i art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
$i completarile ulterioare;
- prevederile din Pilonul IV - Coeziune economica, sociala $i teritoriala,
Componenta Cl0 - Fondul local al Planului National de Redresare $i Rezilienta,
aprobat de catre Comisia Europeana ,n data de 27 septembrie 2021 $i de catre
Consiliul UE 1n 28 octombrie 2021;
- prevederile art. 10 $i art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
124/2021 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 rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de
fonduri externe rambursabile §i nerambursabile ,n cadrul Mecanismului de
redresare §i rezilienta;
- prevederile art. 23, art. 24 $i art. 25 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021
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 rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe
rambursabile §i nerambursabile 1n cadrul Mecanismului de redresare §i
rezilienta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 209/2022;
- prevederile pct. 4.2.9. din Ghidul specific - Conditii de accesare a
fondurilor europene aferente Planului national de redresare $i rezilienta 1n
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/Cl0, componenta 10 - Fondul local,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice $i administratiei nr.

999/2022;
In temeiul dispozitiilor art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. b) $i e) $i
alin. 9 lit. c), art. 139 alin. (3), lit. d) $i f), art. 196 alin. 1 lit. a) $i art. 197 alin.
(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1.(1) Se aproba Proiectul 'Modernizarea transportului public prin
achizitia de mijloace de transport nepoluante - minibuze electrice '~ cu
o valoare totala estimata de 5.760.266,4 lei din care valoarea fara TVA
4.840.560 lei $i valoarea TVA 919.706,4 lei, conform Anexei nr. 1, care este
parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aproba participarea ,n cadrul proiectului 'Modernizarea
transportului public prin achizitia de mijloace de transport nepoluante
- minibuze electrice ", ,n parteneriat cu comuna REBRA.
Art.2. Se aproba Nota de fundamentare a investitiei, conform Anexei nr. 2,
care este parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. (1) Se aproba cheltuielile legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor
neeligibile pe care parteneriatul dintre comunele REBRA $i REBRI$OARA trebuie
sa le asigure pentru implementarea proi
ectului.
(2) Se aproba ca valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului
sa fie efectuate numai din surse proprii sau atrase ale bugetului local.
Art.4.(1} Se aproba parteneriatul dintre comuna REBRA $i comuna
REBRI$OARA pentru proiectul de investitii cu denumirea 'Modernizarea
transportului public prin achizitia de mijloace de transport nepoluante
- minibuze electrice '~ conform acordului de parteneriat prevazut ,n Anexa
nr. 3, care este parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se desemneaza comuna REBRA ca lider de parteneriat.
(3) Reprezentantul legal al parteneriatului dintre comuna REBRA $i
comuna REBRI$OARA, pentru relatia cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice
§i Administratiei, ,n derularea Proiectului, este di. Danci $tefan, primar al
comunei REBRA- lider de parteneriat.
Art.5. Se aproba descrierea sumara a investitiei, prevazuta ,n anexa nr. 4 care
este parte integranta din prezenta hotarare.
Art.6. Hotararea se aduce la cuno§tinta publica ,n termen de 5 zile de la data
pe
site-ul
comunicarii
oficiale
catre
prefect,
prin
publicare
www.primariarebrisoara.ro la Seqiunea Monitorul Oficial Local.
Art.7 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ
,n conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile §i
completarile ulterioare.
Art.8- Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei
Rebri$Oara ,n $edinta ordinara, respectiv cu un numar de_12_voturi "pentru
",_l_voturi" abtineri "$i _0_voturi " ,mpotriva "din numarul de _13_ consilieri
prezenti .
Art.9. Cu ducerea la 1ndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
,ncredinteaza primarul comunei REBRI$OARA, di. Clapau Viorel.

Art.10. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului general al
comunei REBRI$OARA, in termenul prevazut de lege, cu:
. - Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud;
- d-lui primar Clapau Viorel;
- la cuno~inta publica prin afi~area la sediul primariei.
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