
                   ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                  
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 61/2022
Privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local al comunei Valea

Crișului nr 38/2022 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare pentru proiectul
”Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri
inteligente la nivelul Comunei Valea Crișului, județul Covasna” prin Planul Național de

Redresare și Reziliență Componenta C10 – Fondul Local

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică extraordinară din data de 05.10.2022.
Luând act de proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Valea

Crişului, în calitatea sa de iniţiator, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, precum şi avizul secretarului general al comunei Valea Crişului, 

Având în vedere:
- solicitarea de clarificare C10 –I1.2 – 1436 Alte infrastructuri TIC  din 29.09.2022 cu termen

de raspuns 6.09.2022  
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr.999 din

10 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din
fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fond Local, publicat în Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai
2022;

- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare,
- dispoziţiile art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), şi alin. (4). lit. d), precum şi ale art. 139 alin.

(1) şi alin. (z) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr. 38 din 24 mai
2022 privind aprobarea depunerii Cererii de finanţare pentru proiectul ”Dezvoltarea sistemului
de management  local  prin  implementarea  unor  infrastructuri  inteligente  la  nivelul  Comunei
Valea Crişului, judeţul Covasna” prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Componenta
C10 – Fondul Local se modifică şi se completează după cum urmează:

 



1) După art. 1  se introduce un nou articol articolul 11  cu următorul cuprins:
”Art. 21 . (1) Se aprobă includerea în cererea de finanţare şi finanţarea  a unui număr de 2

(două)  staţii  de  reîncărcare  pentru  vehicule  electrice,  în  conformitate  cu  cerinţele  Ghidului
Specific.

(2)  Se aprobă ca staţiile de încărcare pentru vehicule electrice (4 puncte de reîncărcare)
să fie amplasate  pe domeniul public al comunei  Valea Crişului. ”

2) Articolul 4  se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Sumele  reprezentând  ”Consultanță”, respectiv  ”Cheltuieli  pentru  Informare  și

publicitate”  reprezintă  cheltuieli  neeligibile. Sumele  neeligibile  ce  pot  apărea  pe  durata
implementării  proiectului  ”Dezvoltarea  sistemului  de  management  local  prin  implementarea
unor  infrastructuri  inteligente  la  nivelul  Comunei  Valea  Crişului,  judeţul  Covasna”,  se  vor
asigura din bugetul local al Comunei Valea Crişului.”

Valea Crişului, la 05.10.2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei 

               KISS Károly                                           PANAITE Ana-Diana


