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HOTĂRÂREA NR. 61/2022 

pentru completarea HCL nr. 34/2022 privind aprobarea proiectului “Actualizare PUG în 

format GIS în orașul Copșa Mică” a cheltuielilor aferent proiectului, precum şi a participării 

Oraşului Copşa Mică la programul de finanțare din cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență 

Componenta 10 – Fondul local, Investiţia I.1.4 - Transpunerea prevederilor documentațiilor 

în sistem GIS, utilizând simultan două categorii de informații care fundamentează deciziile 

 

Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în ședință extraordinară, la data de 6 

septembrie 2022,  

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 4948/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

completarea HCL nr. 34/2022 privind aprobarea participării Oraşului Copşa Mică la programul de 

finanțare Investiţia I.1.4 - Transpunerea prevederilor documentațiilor în sistem GIS, utilizând 

simultan două categorii de informații care fundamentează deciziile în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local și raportul de specialitate întocmit Biroul 

de Managementul Proiectului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Copşa 

Mică înregistrat sub nr. 4949/2022, 

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

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire 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 al ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice şi administraţiei, 

 În temeiul art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. ”a” din  OUG nr. 57/2019 – Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se completeaza HCL nr. 34/13.05.2022 la articolul 4 cu adaugarea alin. (4) care va 

avea urmatorul cuprins: "Se aprobă cheltuielile cu 6 bucăţi staţii de reîncărcare. Valoarea staţiilor de 

reîncărcare este de 150.000 Euro fără TVA, respectiv 738.405,00 lei fara TVA".   

 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 6 septembrie 2022 
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Moldovan Vlăduţ Secretar general 
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