
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA ~IEUT 
PRIMAR 
Nr.2600 din 16.09.2022 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea instalarii sta\iilor de 1ncarcare aferente proiectului "fnnoirea parcului de vehicu/e 

destinate transportului public fn comuna $ieuf" in cadrul Planului Na\ional de Redresare §i Rezilienta 
2021-2026 

Consiliul Local al comunei 9ieu\, 
Avand in vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Sieut, prin care se sus\ine necesitatea proiectului, 

constituind un a port pentru dezvoltarea colectivita\ii prin implementarea proiectului 11T nnoirea parcului de 
vehicu/e destinate transportului public fn comuna $ieut" in cadrul Planului Na\ional de Redresare §i 
Rezilienta; 

- raportul Compartimentului urbanism sistematizare, prin care se motiveaza, 1n drept ~i in fapt, 
necesitatea, oportunitatea si poten\ialul economic al proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivita\ii; 

- solicitarea de clarificare C10-13-1246 - Reabilitare moderata a cladirilor pub/ice, transmisa de 
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administra\iei; 

- prevederile art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) ~i alin. (2), art. 138 alin.(1) ~i alin.(4) din Constitu\ia 
Romaniei, republicata; 

- prevederile art. 3 ~i 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) ~i (6), precum ~i art. 44 din Legea nr. 
273/2006 privind finan\ele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile din Pilonul IV - Coeziune economica, sociala ~i teritoriala, Componenta C10 - Fondul 
local al Planului Na\ional de Redresare ~i Rezilien\a, aprobat de catre Comisia Europeana Jn data de 27 
septembrie 2021 ~i de catre Consiliul UE 1n 28 octombrie 2021; 

- prevederile art. 10 ~i art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 
cadrului institu\jonal §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 na\ional de redresare §i rezilien\a necesar 
Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile §i nerambursabile 1n cadrul Mecanismului de 
redresare §i rezilien\a; 

- prevederile art. 23, art. 24 ~i art. 25 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonan\ei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institu\jonal §i financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare §i rezilien\a, precum §i 
pentru modificarea §i completarea Ordonan\ei de urgen\a a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri 
pentru elaborarea Planului national de redresare §i rezilien\a necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile §i nerambursabile 1n cadrul Mecanismului de redresare §i rezilien\a, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 209/2022; 

- prevederile pct. 4.2.9. din Ghidul specific - Condi\ii de accesare a fondurilor europene aferente 
Planului na\ional de redresare ~i rezilien\a 1n cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 
- Fondul local, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice ~i administra\iei nr. 999/2022; 

In temeiul dispozi\iilor art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. b) ~i e) ~i alin. 9 lit. c), art. 139 alin. 
(3), lit. d) ~i Q, art. 196 alin. 1 lit. a) ~i art. 197 alin. (4) din Ordonan\a de urgenja a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 



HOTARASTE: 
I 

Art.1. Se aproba amplasarea pe domeniul public/privat al comunei $ieut ~i instalarea statiilor de 
incarcare, in vederea implementarii proiectului "innoirea parcului de vehicu/e destinate transportului 
public in comuna $ieuf ", conform Anexei care este parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Prezenta hotarare se va aduce la cuno~tinta publica prin publicare pe site-ul Primariei 
comunei Sieut. 
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Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredin\eaza primarul 
comunei Sieut. 
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ROMANIA 

Aviz de legalitate, 
Secretar g,neral al\~omunei ~ieut 

Got~~ Dumitk1J1...---

JUDETUL BISTRIT A-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIEUT 

I I 

ANEXA 
La proectul de hotarare nr.2600 din 16.09.2022 

Nr. Statia de incarcare Amplasament 
Crt. 

1. Statia de incarcare nr. 1 CF Nr. 25803 ~ieut, Nr. Cadastral 25830 (langa Sediul 
administrativ al Consiliului local si Primaria comunei Sieut in 
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parcarea din lateral stanga) 
2. Statia de incarcare nr. 2 CF Nr. 25241 ~IEUT, Nr. Cadastral 25241 

(in curtea Caminului cultural Sebi~) 

PRIMAR, 
Ivan Mihai Gheorghe 




