
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SAGNA 
HOTĂRÂRE 

Nr. 43 din 11.10.2022 
privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul 

“Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Județului Neamț” în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.1 /I.1.2 și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 

Având în vedere: 
-  Referatul de aprobare al Primarului Comunei Sagna nr. 6149 din 07.10.2022 , 

și raportul de specialitate nr. 6150 din 07.10.2022, întocmit de domnul Dubău Florin, ca 
instrument de inițiere al proiectului de hotărâre, din care rezultă necesitatea și 
oportunitatea depunerii proiectului, inclusiv nota de fundamentare și anexa privind 
descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul ”Ecosistem digital 
interconectat si integrat in cadrul Județului Neamț”, în vederea includerii la finanțare în 
cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 
Componenta 10 – FONDUL LOCAL, investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, 
subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – alte 
infrastructuri TIC. 

- Prevederile Ghidului solicitantului pentru Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), Componenta C10 – FONDUL LOCAL, investiția I.1 – Mobilitate urbană 
durabilă, subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – alte 
infrastructuri TIC; publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 467 
bis/10.05.2022. 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind 
stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea 
de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență; 

- Hotărârii Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a   prevederilor   Ordonanței   de   Urgență   a   Guvernului nr. 
124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 
europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. o), art. 196 alin. 
(1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului cu titlul ”Ecosistem digital interconectat 
si integrat in cadrul Județului Neamț” în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), apelul de proiecte PNRR/2022/C10/ I.1 /I.1.2, Componenta C10 – 
FONDUL LOCAL, investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, sub-investiția I.1.2 - 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde alte infrastructuri TIC, 

 
Art.2 Se aprobă Anexa 1 – Nota de fundamentare a investiției (conform Anexă la 

Ghid specific, Model F) . 
 



 

 
Art.3. 
(1) Se aprobă cheltuielile eligibile legate de proiect, după  cum urmează:  

Valoarea maximă eligibilă, 290 000 euro, fără TVA  a proiectului 1.427.583 lei.  

(2) Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeeligibile care asigură 
împlementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-
economice / contracte de prestări servicii / furnizare, solicitate în etapa de implementare 

 
Art. 4. Se împuternicește dl Iacob Gheorghe, în calitate de reprezentant legal, să 

semneze toate documentele necesare întocmirii, aprobării și implementării proiectului de 
investiții și realizării achizițiilor aferente investiției.  

 
Art. 5. Primarul C o m u n e i  S a g n a  –  I a c o b  G h e o r g h e , prin  

compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – județului Neamt, 

instituțiilor interesate și va fi afișată la sediul Consiliului Local Sagna, pentru aducerea la 
cunoștință publică. 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
     Divile Sergiu 

 
 

                                            Contrasemnează, 
Secretarul General al Comunei Sagna, 

                             Lungu Teodora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


