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 HOTĂRÂREA NR. 37/2022 

privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona 

funcţională a ADI Nord Trans” , a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a 

participării oraşului Copşa Mică în parteneriat la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea 

parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local şi 

a acordului de parteneriat  

 

Consiliul Local al oraşului Copşa Mică întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 13 mai 

2022,  

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 2817/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea participării oraşului Copşa Mică în parteneriat la programul de finanțare I.1.1 

Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local şi a 

acordului de parteneriat și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul managementul 

proiectelor, înregistrat sub nr. 2818/2022, 

- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi 

comerţ, 

 - În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, actualizată, coroborate cu prevederile Ghidului Specific privind regulile și 

condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNNR în cadrul apelurilor de 

proiecte PNRR/2022/C10, aprobat prin Ordinul nr. 999/10.05.2022 

 - În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „e”, alin. (9) lit.„c”, art. 139, art. 196 

alin. (1) lit. ”a”, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona 

funcţională a ADI Nord Trans”.  

Art.2. Se aprobă participarea Oraşului Copşa Mică în parteneriat, la programul de 

finanţare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de 

vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 

C10- Fondul Local. 

Art.3. Se aprobă acordul de parteneriat conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.  

Art.4. Se aprobă nota de fundamentare şi descrierea sumară a investiției, conform 

anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  

Art.5. (1) Se aprobă cheltuielile legate de proiect, inclusiv cheltuielile neeligibile 

pentru implementarea proiectului.  

 (2) Se aprobă contribuţia Oraşului Copşa Mică de 1.000.000 euro fără TVA 

din bugetul prealocat pentru accesarea fondurilor în cadrul programului de finanţare I.1.1 

Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 



nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- 

Fondul Local în vederea realizării proiectului menționat la art.1 

(3) Cheltuielile neeligibile legate de proiect necesare pentru implementarea 

acestuia se susțin din bugetele locale ale partenerilor aşa cum rezultă din nota de 

fundamentare prevăzută la art. 4. 

Art.6. Se mandatează primarul oraşului Copşa Mică, domnul Mihalache Daniel Tudor, 

în calitate de reprezentant de drept al oraşului Copşa Mică, să semneze acordul de parteneriat, 

menţionat la art. 3. 

Art.7. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 

25/29.03.2022 privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică prin Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin 

curse regulate ”NORD TRANS”,  la  programul de finanţare I.1.1 Înnoirea parcului de 

vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art.8. Primarul oraşului Copşa Mică va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

  

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 13 mai 2022 
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          Şerban Dorin 


