
ROMÂNIA
ORAŞUL COPŞA MICĂ

CONSILIUL LOCAL
ORAŞUL COPŞA MICĂ

HOTĂRÂREA NR, Cl /2022

pentru completarea HCL 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 Mica în parteneriat la programul de
finanţare 1.1.1 înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule

nepoluante) în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta CIO- Fondul
Local şi a acordului de parteneriat

Consiliul Local al oraşului Copşa Mica, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 06
septembrie 2022,

Arvind în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5002/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune
completarea HCL nr. 37/2022 privind aprobarea participării Oraşului Copşa Mica în parteneriat Ia
programul de finanţare 1.1.1 înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de
vehicule nepoluante) în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta CIO- Fondul
Local şi a acordului de parteneriat şi raportul de specialitate întocmit de Biroul Managementul
Proiectului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Copşa Mica înregistrat sub nr.
5003/2022,

- avizele comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-
finanţe, administrarea domeniului public si privat, agricultura, gospodărire comunala, servicii si
comerţ,

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată, coroborate cu prevederile Ghidului Specific privind regulile şi condiţiile aplicabile
finanţării din fondurile europene aferente PNNR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10,
aprobat prin Ordinul hr. 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 şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Se completează HCL nr. 37/2022 la art. 5 prin adăugarea alin.(4) care va avea
următorul cuprins: Se aproba Valoarea investiţiei, depusa in parteneriat, de 7.632.000,00 euro fără
TVA (fără staţiile de reîncarnare), respectiv valoarea totala a proiectului de 8.582.000,00 euro fără
TVA incluzând si valoarea staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice (38 de staţii de
reîncărcare).

Art.

Art. 2 Se completează HCL nr. 37/2022 la art. 5 prin adăugarea alin. (5) care va avea
următorul cuprins: Se aproba valoarea Cheltuielilor eligibile aferente Oraşului Copşa Mica de
999.171,28 euro fără TVA, respectiv valoarea de 1.149.171,28 euro fără TVA incluzând si valoarea
staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice (6 staţii de reîncărcare).

Adoptată în Copşa Mică la data de 6 septembrie 2022
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