
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA  NR.248/2022 

privind aprobarea modificării și completării art. 5 din HCL nr. 118/2022 privind 

aprobarea participării MUNICIPIULUI SEBEȘ în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE 

REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL / 

INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Sub-investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de 

vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), aprobarea 

parteneriatului între Municipiul Sebeș și Comuna Daia Română în vederea depunerii 

pentru finanțare a proiectului „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public 

în municipiul Sebeș” precum și aprobarea cheltuielilor aferente proiectului 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sebes, jud. Alba; 

Întrunit în şedinţa extraordinară, cu convocare de îndată din data de 05.09.2022, ora 14,00; 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 5 

din HCL nr. 118/2022 privind aprobarea participării MUNICIPIULUI SEBEȘ în cadrul 

PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 

– FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Sub-investiția I.1.1 - 

Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), 

aprobarea parteneriatului între Municipiul Sebeș și Comuna Daia Română în vederea depunerii 

pentru finanțare a proiectului „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public în 

municipiul Sebeș” precum și aprobarea cheltuielilor aferente proiectului; 

Analizând: 

- referatul de aprobare nr.56718/05.09.2022 la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

și completării art. 5 din HCL nr. 118/2022;    

- raportul de specialitate comun nr. 56721/05.09.2022 al Compartimentului Proiecte cu Finanțare 

Internă și Internațională al Primăriei, Compartimentului Investiții Publice și Serviciului Cheltuieli 

și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș, la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 5 din HCL nr. 118/2022; 

- referatul privind justificarea discutării în regim de urgență a proiectului de hotărâre mai sus 

menționat cu nr.56719/05.09.2022 al Compartimentului Proiecte cu Finanțare Internă și 

Internațională; 

             Având avizul nr.658/2022 al Comisiei studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe 

și avizul nr.660/2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină din 

cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș, 
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În baza 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 

- Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 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; 

- Planului Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 

octombrie 2021); 

- Ordinului MDLPA 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și 

condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare şi 

reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul local; 

- Ordonanței de urgență 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; 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 6 și art. 10 alin. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 

907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice necesar României 

pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare și reziliență, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 124/2021. 

Având în vedere prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. b)  coroborat cu alin. (4) lit. d), din OUG nr. 57/2019 – 

privind Codul Administrativ; 

În baza art. 139 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea art. 5 din HCL nr. 118/2022.  



”Art.5. Se aprobă cheltuielile eligibile ale proiectului, în sumă totală de 21.874.263,59 lei 

fără TVA, respectiv 4.443.550,00 euro fără TVA la cursul inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1  

euro = 4,9227 lei, cu o rata de finanțare în procent de 100% în cadrul PNRR - Componenta 

10 - Fondul local. TVA aferentă va fi asigurată prin Bugetul de stat, din care: 

 

- 4.193.550,00 euro (20.643.588,59 lei) - Valoarea investiției (fără stații de încărcare) 

- 250.000,00 euro (1.230.675,00 lei) - Valoarea stațiilor de încărcare”. 

Art.II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului Sebeş, 

prin aparatul de specialitate al primarului. 

Art.III. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în termenul şi în 

condiţiile prevăzute de legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul Oficial al 

Municipiului Sebeş şi se comunică: 

 Instituţiei Prefectului Judeţului Alba  

 Primarului Municipiului Sebeş; 

 Viceprimarului Municipiului Sebeş; 

 Arhitectului Şef; 

 Direcţiei Tehnice; 

 Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane; 

 Compartimentului Proiecte cu Finanţare Internă şi Internaţională; 

 Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;  

 Compartimentului Investiţii Publice; 

 Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare  Informatică și Monitor Oficial 

Local. 

 

Sebeș la 05.09.2022 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ 

Consilier local, RADU ALEXANDRU                                   SECRETAR GENERAL 

                                                                                VLAD  CRISTINA ELENA 

 

Total consilieri locali 19 

Prezenți 16 

Pentru 16 

Împotrivă - 

Abțineri - 

Neparticipare la vot - 
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