
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea valorii  cererii de finanțare si a valorii maxime de finantare a proiectului: 

,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA’’, în cadrul finanțării din 
fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de 

proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială -Componenta C10 – 
Fondul local, I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 

(sisteme inteligente de management urban/local) 

 

     Consiliul local al comunei Baia, judeţul Suceava; 
    Având in vedere: 

➢ Referatul de aprobare nr. 8583 din 14.09.2022 al primarului comunei BAIA, JUDEŢUL 
SUCEAVA, prin care se propune revizuirea valorii cererii de finanțare si a devizului general pentru 
obiectivul de investiție: ,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA”  
în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 
apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – 
Fondul local - I.1.2 -  Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri 
TIC (sisteme inteligente de management urban/local); 
➢ Raportul comun al compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei BAIA, 

JUDEŢUL SUCEAVA, inregistrat sub nr. 8584 din 14.09.2022  prin care se propune actualizarea 
valorii cererii de finanțare si a  valorii maxime de finantare pentru obiectivul de investiție:  ,,Asigurarea 
de sisteme TIC in U.A.T. Comuna BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA” în cadrul finanțării din fondurile 
europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul 
IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local- I.1.2 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 
management urban/local); 
➢ Rapoartele de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliulul Local al Comunei BAIA, 

JUDEŢUL SUCEAVA, inregistrate sub nr.8603   din 14.09.2022; 
➢ Solicitarea de clarificari nr. 3035 din 09.09.2022 aferenta cererii de finantare nr.  C10-I1.2-

673 din data de 16.05.2022.  
➢ Hotărârea Consiliului local Baia nr. 31 din 18.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii 

de finanțare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție:  ,,Asigurarea de sisteme TIC in 
U.A.T. Comuna BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA’’, 
➢ Prevederile Ordonanței de urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative 
și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; 
➢ Dispozițiile  art.44 si art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu 

modificarile si completările ulterioare; 
➢ Ordonanța 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. 
➢ prevederile art.129 alin.4 lit.b) si d) din  OUG nr.57 privind Codul administrativ    cu 

modificările și completările ulterioare;   
     În temeiul dispoziţiilor art.139 alin. (1)  si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgenţă a 
Guvernului  nr. 57 privind Codul administrativ  cu modificările ulterioare.  

 

HOTĂRÂRE : 

Art.1 Se aprobă actualizarea valorii  cererii de finanțare si valoarea maximă de finantare a 
proiectului: ,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA”  în cadrul finanțării 
din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 
Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local, în cuantum de 
1.721.812,78 lei fara TVA, respectiv 349.770,00 eur (1 eur =4,9227), raportandu-ne la ghidul de 
finantare din 10.05.2022 respectiv la formula:  

Valoarea investiilor (349.770,00 euro fara TVA) este formata din suma maxim prealocata pe UAT, 
respectiv 324.770,00 EURO la care se adauga valoarea statiei de incarcare electrica de 25.000,00 euro 
fara TVA. 

Art.2.  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Comuna BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA”, pentru implementarea tuturor 
activităților în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Comunei  BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA.  

Art.3. Consiliul Local al comunei BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA va asigura rectificarea bugetului local 
la momentul constituirii surselor de venit, precum și oricând pe parcursul proiectului, în eventualitatea 
suportării unor cheltuieli conexe sau neeligibile. 

Art.4. Se vor asigura întreținerea/mentenanța/sustenabilitatea investiției, achiziționate în cadrul 
proiectului. 

Art.5. Se vor asigura întreținerea/mentenanța/sustenabilitatea investiției, achiziționate în cadrul 
proiectului. Proiectul va respecta principiul DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH), astfel cum e prevăzut in 
art. 17 din Reg. UE 2020/852. 

Art. 6. Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu va depasi data de 30 iunie 2026 si se 
va mentine obligatoriu investitiadupa finalizarea implementarii proiectului minim 5 ani de la efectuarea platii 
finale in administrarea comunei BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA . 

Art.7. Se numeşte reprezentant legal al proiectului, doamna MARIA TOMESCU, primarul Comunei 
BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA. 

Art.8. Primarul Comunei  BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţă publică, respectiv se comunică Primarului Comunei  
BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA și Instituţiei Prefectului Judeţului SUCEAVA, în vederea exercitării controlului cu 
privire la legalitate. 
 
 
    Președintele de ședință,                                                                    Contrasemnează: 

                                                                                      Secretarul general al  C o m u n e i   

       Neculai PĂSCĂRIȚA                        Rodica COCEAN 
 

 

   BAIA: 14.09.2022 
   NR. 79 
 
 


