
ROMANIA 
JUDQUl BISTRITA-NASAUD 

COMUNA REBRA 
CONSlllUL LOCAL 

HOTARARE 
PROIECT 

privind aprobarea proiectului $i a cheltuielilor aferente proiectului 
,,Pa$i spre transport inteligent in comuna Rebra" 

Consiliul Local al comunei REBRA, intrunit in §edinta ordinara din data de 
31.05.2022, in prezenta a __ de consilieri locali ,din totalul de 11 consilieri 
locali , care compun Consiliul local al comunei Rebra; 

Avand in vedere: 

• referatul de aprobare al primarului comunei REBRA, inregistrat cu nr. 
521 din 26.05.2022 prin care se sustine necesitatea proiectului, constituind 
un apart pentru dezvoltarea colectivitatii prin implementarea proiectului ,,Pa$i 
spre transport inteligent in comuna Rebra" 

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, inregistrat cu nr.522 din 26.05.2022, 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 de specialitate economic buget-finante a 
Consiliului local Rebra inregistrat cu nr.523 din 31.05.2022 

• Planul National de Redresare $i Rezilienta - apelurile de proiecte cu 
titlul PNRR/2022/Cl0, Componenta Cl0 - Fondul Local 

• Analizand temeiurile juridice, respectiv: 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 in cadrul 
Mecanismului de redresare $i rezilienta, 

• Hotararea Guvernului nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 
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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, 

• Ordinul nr.999/2022 al Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice $i 
Administratiei pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a 
fondurile europene aferente Planului national de redresare $i rezilienta 1n 
cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/Cl0, Componenta 10 -
Fondul Local, 

• Prevederile art. 129 alin. 4 lit."d", "e", §i art. 196 (1 ) lit."a" §i ale 
art. 139 alin. 3 lit. "d" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 57/2019 
privind Codul administrativ cu completarile §i modificarile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

ART. 1 . Se aproba - depunerea proiectului ,,Pa$i spre transport 
inteligent in comuna Rebra" 1n cadrul Apelului de proiecte Fondul Local, titlu 
apel: PNRR/2022/Cl0, I 1.2 Sisteme ITS; 

ART.2. Se aproba Nata de fundamentare a investitiei ,,Pa$i spre 
transport inteligent in comuna Rebra", 1n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
PNRR/2022/Cl0, Componenta C10 - Fondul Local, din Planul National de 
Redresare $i Rezilienta, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din 
prezenta hotarare.; 

ART. 3. Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului ,,Pa$i spre 
transport inteligent in comuna Rebra", 1n cuantum de 74.700 euro fara TVA. 

ART. 4. Se aproba Descrierea sumara a investitiei ,,Pa$i spre transport 
inteligent in comuna Rebra" propusa a fi realizata prin proiect, conform 
Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.S. Comuna Rebra, 1n calitate de solicitant al finantarii 
· nerambursabile, se angajeaza sa finanteze toate cheltuielile neeligibile care 
asigura implementarea proiectului. 

ART. 6. Prezenta hotarare va fi adusa la cun0$tinta publica prin afi$are 
la sediul Consiliului Local al comunei Rebra §i publicare pe site-ul propriu. 

ART.7. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului 
general al comunei RE BRA , 1n termenul prevazut de lege, cu: 
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- Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud; 
- d-lui primar DANCI $TEFAN; 

PROIECT Nr. 10 
Din 26.05.2022 

Prezenta hotarare poate fi adoptata cu majoritate absoluta 

AVIZ DE LEGAL 
SECRETA(l GE L, 

E 




