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HOTĂRÂREA NR. 32 
DIN DATA DE 16 Mai 2022 

cu privire la depunerea si implementarea proiectului „Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde în comuna Bălan - achiziţionare sistem de monitorizare 

şi siguranţă a spaţiului public" 

Consiliul local al comunei Bălan, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă de îndată din 
16.05.2022; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin . (1) şi (2) din Constituţia României , republicată ; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil , republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţ i i ; 
d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 
f) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
g) În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art . 182 ali n. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57i2019 pri vinu 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând act de: 

a) Prezentarea programului de finanţare nerambursabila PNRR - COMPONENTA 
1 O - Fondul Local in conformitate cu ghidul de finanţare Aprobat publicat in Monitorul 
Oficial al României, ORDINUL nr. 999 din 10 mai 2021 Partea I, Nr. 467 bis/10.V.2022 . 
Proiectul 1.1.2. Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC prezentat de către 
primarul comunei Bălan cu nr.1881 din13.05.2022, în calitatea sa de iniţiator , prin care se 
susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
comunităţii ; 

b) Raportul nr.1882 din 13.05.2022 a compartimentului de resort (nota de 
fundamentare) din cadrul aparatului de specialitate al primarului , prin care se motivează , în 
drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea proiectului , constituind un aport pentru 
dezvoltarea comunităţii; 

c) Prezentarea Modelului F - Nota de fundamentare a proiectului , care prezintă 
necesitatea şi oportunitatea investiţiei ca si Anexa 1 la aceasta Hotărâre 



H O T Ă R Ă 5 T E 

Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Bălan, Judeţul Sălaj în cadrul proiectului 
"Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Bălan - achiziţionare 

sistem de monitorizare şi siguranţă a spaţiului public" ce se va depune în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C 1 O, componenta 1 O - Fondul local, investiţia 1.1 .2. 
Mobilitatea urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC; 

Art. 2. Se aprobă Nota de Fundamentare a investiţiei "Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde în comuna Bălan - achiziţionare sistem de monitorizare şi 
siguranţă a spaţiului public", conform Anexei Nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 

Art. 3. Se aproba cheltuielile legate de proiect, inclusiv a cheltuielilor neeligibile pe 
care Comuna Bălan trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului conform Buget 
estimativ, anexa la prezenta Hotărâre de Consiliu, în valoare de: 

• valoare totala a proiectului fără TVA: 381,047.90 lei fără TVA 
• valoare totala a proiectului cu TV A: 453,447.00 lei 
• valoarea totală finanţării nerambursabile fără TVA: 379,047.90 lei fără 

TVA, echivalentul a 77,000.00 euro la cursul lnforeuro aferent lunii mai 2021 
de 1 euro=4,9227 lei. 

• valoarea totală a cheltuielilor neeligibile cu TVA: 2,380.00 lei 
• TVA aferent cheltuielilor eligibile: 72,019.10 lei - În cazul proiectelor depuse în 

cadrul acestei componente, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi 
asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau 
investiţii pentru COMPONENTA 10 - Fondul local - Ministerul Dezvoltării , 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 4. - Se aproba valoarea cofinanţării, aferentă cheltuielilor neeligibile, în 
valoare de 2,380.00 lei, stabilite în conformitate cu Ghidul solicitantului Componenta 1 O -
Fondul Local 

Art. 5. - Se aprobă depunerea si implementarea proiectului „Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde în comuna Bălan - achiziţionare sistem de 
monitorizare şi siguranţă a spaţiului public", denumit în continuare Proiectul, conform 
programului PNRR - COMPONENTA 10 - Fondul Local in conformitate cu ghidul de 
finanţare Aprobat publicat in Monitorul Oficial al României, ORDINUL nr. 999 din 10 mai 
2021 Partea I, Nr. 467 bis/1 0.V.2022. 

Art.6. Se aprobă indicatorii minimali, descrierea sumară a investiţiei , şi anume, 
achiziţionarea unui sistem de monitorizare şi siguranţă a spaţiului public ce contribuie la 
îmbunătăţirea mobilităţii locale, respectiv a managementului local. 



Art. 7 - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii , primarul acesteia, în 
dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 

Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Bălan . 

Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică , prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei ş i prefectului judeţului Să laj ş i se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei , precum ş i pe pagina de internet a 
primărie i. 

PREŞEDINTE 

Pintican David - Nicolae 

CONTRASEMNEAZĂ 
S e c reta r general 

Avram Sebastian /sile 
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