
 

PROIECT 

Nr. 2042 din 13.05.2022 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA 

Cod de înregistrare fiscală: 16391770 

 

 HOTĂRÂRE 

privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență  

(PNRR)/Componenta C10 – Fondul Local, aprobarea proiectului  „Dezvoltarea sistemului 

de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei 

Bălăceana, județul Suceava” și a cheltuielilor aferente acestui proiect 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;   

d) HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

e) Planului Național de Redresare și Reziliență a României și Ghidului specific — 

Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare 

și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — 

Fondul local, aprobat prin ordinul nr. 999/2022; 

f) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 

lit. ”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

g) În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. 

(1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

h) Referatul de aprobare nr. 2041 din 13.05.2022 întocmit de primarul comunei 

Bălăceana, domnul  Cojocariu Constantin-Octavian; 

i) Raportul de specialitate întocmit de domnul Anechitei Nicoale-contabil ân cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, ânregistrat cu nr. 2044 din 13.05.2022; 



j) Raportul de avizare nr. 2051 din 13.05.2021 al comisiei pentru programe de 

dezvoltare economico-socială, buget –finante, administrarea domeniului public si 

privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protecţia mediului şi turism, 

 

 

Consiliul Local al Comunei Bălăceana adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. - Se aproba participarea Comunei Bălăceana în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR), Pilonul IV – Coeziune socială, COMPONENTA 10 - Fondul Local, Obiectivul 

de investiții I.1 – Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția: I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), prin 

depunerea spre finanțare a proiectului cu titlul „Dezvoltarea sistemului de management local prin 

implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Bălăceana, județul 

Suceava”. 

Art. 2. – Se aprobă Nota de fundamentare realizată conform modelului F din cadrul Anexei 1 la 

ghidul de finanțare, pentru investiția privind proiectul „Dezvoltarea sistemului de management local 

prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Bălăceana, județul Suceava”, 

conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 1.677.314,00 Lei fără TVA, respectiv 

1.994.937,00 lei TVA inclus, din care: 

- Valoarea eligibila: 1.598.745,28 lei  

- Valoarea neeligibila (cheltuieli neeligibile + TVA aferent): 92.430,12  Lei  

- Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile: 303.761,60 lei (recuperabil conform ghidului 

solicitantului) 

 

Art. 4. - Se aprobă asigurarea și susținerea din bugetul local al UAT Comuna Bălăceana a tuturor 

cheltuielilor neeligibile și/sau conexe care pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la 

nivelul Comunei Bălăceana, județul Suceava”. 

 

Art. 5. –  Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul „Dezvoltarea sistemului de 

management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Bălăceana, 

județul Suceava”, conform Anexei 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 6. - Persoana desemnata sa reprezinte Comuna Bălăceana în relația cu Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației este domnul Cojocariu Constatin-Octavian, primar. 



 

Art. 7. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Bălăceana, domnul primar Cojocariu Constatin-Octavian. 

 

Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut 

de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.comunabalaceana.ro/#  

 

 

INIŢIATOR, 

Primar- Constantin-Octavian Cojocariu  

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunabalaceana.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA 

Nr.2041 din 13.05.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR)/Componenta C10 – Fondul Local, aprobarea proiectului 

„Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri 

inteligente la nivelul Comunei Bălăceana, județul Suceava” și a cheltuielilor aferente acestui 

proiect 

  

          La baza iniţierii prezentului proiect de hotărâre  au stat prevederile  Ordinului nr. 999/2022 

din 10 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene 

aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 

componenta 10 - Fondul local. 

Comuna noastră are în perspectivă dezvoltarea sistemului de management local prin 

implementarea unor infrastructuri inteligente  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR)/Componenta C10 – Fondul Local. 

Componența 10-Fondul Local asigură finanțarea  de 2,1 miliarde euro. Proeictele se vor 

depune începând cu data de 16 mai 2022, ora 10,00 până la data de 30 iunie 2022. 

Întrucât primul venit este primul servit  propun aprobarea proiectului de hotărâre în regim 

de urgență în forma prezentată, în vederea depunerii cererii de finanțare cu documentația aferentă. 

 

Initiator, 

Primar – Cojocariu Constantin-Octavian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA 

Nr. 2044 din 13.05.2022 

 

                                              RAPORT DE SPECIALITATE 

privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR)/Componenta C10 – Fondul Local, aprobarea proiectului 

„Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri 

inteligente la nivelul Comunei Bălăceana, județul Suceava” și a cheltuielilor aferente 

 acestui proiect 

  

          La baza iniţierii prezentului proiect de hotărâre  au stat prevederile  Ordinului nr. 999/2022 

din 10 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene 

aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 

componenta 10 - Fondul local. 

Comuna noastră are în perspectivă dezvoltarea sistemului de management local prin 

implementarea unor infrastructuri inteligente  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR)/Componenta C10 – Fondul Local. 

Componența 10-Fondul Local asigură finanțarea  de 2,1 miliarde euro. Proeictele se vor 

depune începând cu data de 16 mai 2022, ora 10,00 până la data de 30 iunie 2022. 

Întrucât primul venit este primul servit  propun aprobarea proiectului de hotărâre în regim 

de urgență în forma prezentată, în vederea depunerii cererii de finanțare cu documentația aferentă. 

 

 

 

Consilier cl.I superior-Anechitei Nicolae. 

 

 

 

 

 



 R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget –finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protecţia mediului şi turism 

 

R A P O R T    D E   A V I Z A R E 

Nr.2051 din 13.05.2022 

privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)/Componenta C10 – Fondul 

Local, aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor 

infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Bălăceana, județul Suceava” și a cheltuielilor aferente  

acestui proiect 

 

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanțe, administrarea 

domeniului public și privat, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii, comerț, urbanism și 

amenajarea teritoriului întrunită în ședință de lucru, luând spre analiză și dezbatere referatul de aprobare și proiectul de 

hotărâre inițiat de primarul comunei Bălăceana, județul Suceava cu privire la aprobarea documentației în vederea 

finanțării obiectivului de investiții privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR)/Componenta C10 – Fondul Local, aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de management local 

prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Bălăceana, județul Suceava” și a 

cheltuielilor aferente acestui proiect. 

Constată că proiectul de hotărâre își găsește pe deplin justificarea și necesitatea, fiind inițiat în vederea 

asigurării cadrului legal necesar efectuării de vânzări de terenuri aparținând domeniului privat al comunei . 

 În consecință, comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre și propune Consiliului Local să-

l adopte în forma prezentată.  

Nr. consilieri în comisie-3    

 Consilieri prezenţi-3     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-3                   

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 

 

 

   

                 Presedinte de comisie,                                                   Secretarul comisiei, 

 

                  Todiraş Constantin                                                           Grosu Georgel 

 

 

 

 


