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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 

ORAŞ COPŞA MICĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 72/2022 

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

funcțională a UAT care formează parteneriatul – Runda 2”, şi a cheltuielilor aferente 

proiectului, precum şi a participării Orașului Copșa Mică, în parteneriat, la programul 

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

Fondul Local, Investitia I.1. Mobilitate urbană durabilă, Subcategoria I.1.1. Înnoirea 

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

a acordului de parteneriat  

 

Consiliul Local al Orașului Copșa Mică, întrunit în ședință extraordinară, la data de 7 

octombrie 2022,  

Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 5815/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune 

aprobarea participării Orașului Copșa 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 Biroul Managementul 

Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Copșa Mică înregistrat 

sub nr. 5816/2022,   

- Avizul comisiei pentru programe dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, 

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

comerț, 

 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 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative 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 funcțională a UAT care formează parteneriatul- Runda 2”. 

Art.2. - Se aprobă participarea Orașului Copșa Mică,  în parteneriat, la programul 

de finanțare Investiția I.1. Mobilitatea urbană durabilă, Subcategoria I.1.1. Înnoirea parcului 

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

Planului Național de Redresare şi Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local. 

Art.3. - Se aprobă Nota de fundamentare a investiției (Anexa 1), precum si 

„Descrierea sumară a investiției” (Anexa 2). 

Art.4. - Se aprobă Acordul de parteneriat, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre. 

Art.5. - Se aprobă valoarea totală eligibilă a investiției de 4.860.000,00 euro fără 

TVA respectiv 23.924.322,00 lei fără TVA, depusă în parteneriat, precum şi valoarea stațiilor 
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de reîncărcare pentru vehicule electrice (dacă este cazul), calculată în conformitate cu 

precizările din Ghidul solicitantului. 

Art.6. - Se aprobă valoarea cheltuielilor eligibile aferente Orașului Copșa Mică 

de 1.407.313,05 lei fără TVA. 

Art.7. - Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care 

asigură implementarea proiectului, în vederea realizării obiectivului de 

investiții „ Dezvoltarea serviciului de transport public local in zona funcțională a UAT care 

formează parteneriatul – Runda 2”. 

  

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 07 octombrie 2022. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

Tăpălagă Nicolae-Bogdan      Secretar general, 

         Şerban Dorin  

   


