
 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.71 

DIN 30.09.2022 
Privind aprobarea documentației în vederea participării la programul “Fondul 
Local” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 
30.09.2022 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Șimand, din care reiese necesitatea și 
oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea documentatiei aferente 
“Fondul Local” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 
10; 

- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Șimand; 
- Prevederile Ghidul specific- conditii de accesare a fondurilor europene aferente 

PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10; 
- Prevederile O.U.G nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 

pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 
redresare și reziliență; 

- Prevederile OUG nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
Național de Redresare și Reziliență; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. 
b) din O.U.G nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare. 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  Șimand; 
- votul ,,pentru” a 12 consilieri din cei 13  în funcţie fiind prezenţi 12 consilieri, 
În temeiul art. 139 alin.(3), lit.(d) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1.  - Se aprobă participarea comunei Șimand, județul Arad la programul “Fondul 
Local” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10, runda II, cu 
următoarele axe de investiții. 

1. I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde-ITS/alte infrastructurii TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local) 

2. Sistem de monitorizare și siguranța spațiului public 
3. Aplicație pentru informarea cetățenilor și identificarea problemelor la nivel local și 

platforma pentru comunicarea cu cetațenii și formarea inițiativelor comunitare,  
4. Mobilier urban inteligent; 
5. Centru de inovare a comunității – aplică soluții inteligente pentru incluziune socială 

și oferă programe educaționale pentru comunitate 
6. Sistem inteligent de iluminat fotovoltaic 
7. I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde: puncte de reîncărcare 

vehicule electrice (2 stații de reîncărcare electrică cu câte două puncte de 
reîncărcare/stație) 

Art.2.  - Se aprobă valoarea totală a investiției  I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru 
transport verde-ITS/alte infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management 
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urban/local) de 385.000 de euro fără TVA, respectiv 1.895.239,5 lei fara TVA, 2.255.335 lei 
cu TVA. 
Art.3. -  Se aprobă și susțin cheltuielile neeligibile aferente investiției I1.2’’Asigurarea 
infrastructurii pentru transport verde-ITS/alte infrastructure TIC (sisteme inteligente de 
management urban/local). 
Art.4.  - Se aprobă și sustine implementarea investiției I.1.3 Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde-puncte de încărcare pentru vehicule electrice. 
Art.5.  - Se aprobă valoarea totală a investitiei  I.1.3 Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde : puncte de reîncărcare vehicule electrice de 50.0000 de euro fără TVA, 
respectiv 246.135 lei fara TVA, 292.900,65  lei cu TVA.  
Art. 6.  - Se aprobă și susțin cheltuielile neeligibile aferente proiectului în valoare de 
40.000 lei, respectiv 47.600 lei  cu TVA inclus.  
Art. 7.  - Se aprobă notele de fundamentare și descrierea investițiilor aferente 
PROIECTULUI, prezentate în Anexa 1 din prezenta hotărâre.  
Art. 8.   - Anexa nr. 1 face parte din prezenta hotărâre.  
Art. 9. -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 
Primarul Comunei Simand, prin compartimentele de specialitate. 
Art. 10. -  Prezenta hotărâre se comunică: 
-Instituției Prefectului Județul Arad; 
-Primarului comunei Șimand; 
-biroului financiar-contabil; 
-Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. 
 
 
            Președinte de sedință,          Avizat de legalitate, 
                  Bodnariu Sorin                   Secretar general,  

                  Brîndaş Lavinia 

 
 

 


