
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140 

dumitra@bn.e-adm.ro, tel./fax 0263/380018, 380140 

HOTARARE 
privind aprobarea proiectului $i a cheltuielilor aferente proiectului "Pa~i 

spre dezvoltare inteligenta in comunele DUMITRA ~i NIMIGEA" ,n 
vederea finantarii ,n cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta, 

Componenta 10 - Fondul local, Investitia I.1 - Mobilitate urbana durabila, 
subinvestitia I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -

ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) 
$i investitia I.3. - Reabilitare moderata a c/adirilor pub/ice pentru a 

finbunata,ti furnizarea de servicii pub/ice de catre unita,tile administrativ
teritoriale, ,n parteneriat cu comuna NIMIGEA 

Consiliul Local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, ,ntrunit ,n 
$edinta extraordinara 1n data de 29.06.2022, $edinta desfa$urata ONLINE 
prin intermediul grupului whatsapp "Consilierii locali din Dumitra", ,n prezenta 
a 15 consilieri locali, avand ,n vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei DUMITRA, 1nregistrat cu 
nr. 2217/17.05.2022 prin care se sustine necesitatea proiectului, constituind 
un apart pentru dezvoltarea colectivitatii prin implementarea proiectului 
'Pa~i spre dezvoltare inteligenta in comunele DUMITRA ~i 
NIMIGEA" ,n cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta 
Componenta 10 - Fondul local, Investitia I.1 - Mobilitate urbana durabila, 
subinvestitia I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -
ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) $i 
investitia I.3. - Reabilitare moderata a c/adirilor pub/ice pentru a lmbunata,ti 
furnizarea de servicii pub/ice de catre unita,tile administrativ-teritoriale; 

- raportul nr. 2216/17.05.2022 al Compartimentului implementare 
proiecte, prin care se motiveaza, ,n drept $i ,n fapt, necesitatea, 
oportunitatea si potentialul economic al proiectului, constituind un apart 
pentru dezvoltarea colectivitatii; 

- Proiectul de hotarare nr. 32/17.05.2022 privind aprobarea proiectului 
$i a cheltuielilor aferente proiectului "Pa~i spre dezvoltare inteligenta in 
comunele DUMITRA ~i NIMIGEA" ,n vederea finantarii ,n cadrul Planului 
National de Redresare ~i Rezilienta, Componenta 10 - Fondul local, Investitia 
I.1 - Mobilitate urbana durabila, subinvestitia 1.1.2 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 
inteligente de management urban/local) $i investitia I.3. - Reabilitare 



moderata a cladirilor pub/ice pentru a f mbunata,ti furnizarea de servicii pub/ice 
de catre unita,tHe administrativ-teritoriale, ,n parteneriat cu comuna NIMIGEA; 

- anuntul nr. 2239/17.05.2022 care a fast afi$at la sediul Primariei 
Dumitra; 

- procesul-verbal de afi$are nr. 2240/17.05.2022 si procesul-verbal de 
dezafi$are nr. 2740/29.06.2022; 

- avizul favorabil nr. 2738/29.06.2022 al Comisiei Buget-finante, 
administratie publica locala, amenajarea teritoriului si urbanism; 

- avizul favorabil nr. 2739/29.06.2022 al Comisiei cultura, 1nvatamant, 
protectie sociala, juridic, relatii cu cetatenii; 

- prevederile art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) $i alin. (2), art. 138 
alin.(1) $i alin.(4) din Constitutia 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 finantele publice locale, cu 
modificarile $i completarile ulterioare; 

- prevederile din Pilonul IV - Coeziune economica, sociala ~i teritoriala, 
Componenta Cl 0 - Fondu/ local al P/anului Na,tiona/ de Redresare ?i 
Rezilien,ta, aprobat de catre Comisia Europeana fn data de 27 septembrie 
2021 ~i de catre Consiliul UE fn 28 octombrie 2021; 

- prevederile art. 10 $i art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional §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 national de redresare §i rezilienta necesar Romaniei 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile §i nerambursabile ,n cadrul 
Mecanismului de redresare §i rezilienta; 

- prevederile art. 23, art. 24 $i art. 25 din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 
privind stabilirea cadrului institutional §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 national de redresare §i rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea 
de fonduri externe rambursabile §i nerambursabile ,n cadrul Mecanismului de 
redresare §i rezilienta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 209/2022; 

- prevederile pct. 4.2.9. din Ghidul specific - Conditii de accesare a 
fondurilor europene aferente Planului national de redresare $i rezilienta ,n 
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/Cl0, componenta 10 - Fondul local, 
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice $i administratiei 
nr. 999/2022; 



In temeiul dispozitiilor art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. b) $i e) 
$i alin. 9 lit. c), art. 139 alin. (3), lit. d) $i f), art. 196 alin. 1 lit. a) $i art. 197 
alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.1. (1) Se aproba Proiectul 'Pa~i spre dezvoltare inteligenta in 
comunele DUMITRA ~i NIMIGEA", cu o valoare totala estimata de 
876.007,264 lei din care valoarea fara TVA 736.140,558 lei (149.540 
euro fara TVA, la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 
euro=4,9227 lei) $i valoarea TVA 139.866,706 lei, conform Anexei nr. 1, 
care este parte integranta din prezenta hotarare. 

(2) Se aproba participarea in cadrul proiectului 'Pa~i spre 
dezvoltare inteligenta in comunele DUMITRA ~i NIMIGEA " , in 
parteneriat cu comuna NIMIGEA. 

Art.2. Se aproba Nata de fundamentare a investitiei, conform Anexei 
nr. 2, care este parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. (1) Se aproba cheltuielile legate de proiect, inclusiv a 
cheltuielilor neeligibile pe care parteneriatul dintre comunele DUMITRA $i 
NIMIGEA trebuie sa le asigure pentru implementarea proiectului. 

(2) Se aproba ca va!oarea cheltui~lilor neeligibile aferente proiectului 
sa fie efectuate numai din surse proprii sa·u atrase ale bugetului local. ·-

Art.4. (1) Se aproba parteneriatul dintre comuna DUMITRA $i comuna 
NIMIGEA pentru proiectul de investitii cu denumirea 'Pa~i spre dezvoltare 
inteligenta in comunele DUMITRA ~i NIMIGEA '~ conform acordului de 
parteneriat prevazut in Anexa nr. 3, care este parte integranta din prezenta 
hotarare. 

(2) Se desemneaza comuna DUMITRA ca lider de parteneriat. 
(3) Reprezentantul legal al parteneriatului dintre comuna DUMITRA $i 

comuna NIMIGEA, pentru relatia cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i 
Administratiei, in derularea Proiectului, este di. Balajan Gheorghe, primar al 
comunei DUMITRA- lider de parteneriat. 

Art.S. Se aproba descrierea sumara a investitiei, prevazuta 1n anexa nr. 
4 care este parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.6. Prezenta hotarare se aduce la cuno$tinta publica prin publicare 
pe site-ul primariadumitra.ro, in Monitorul oficial local. 



Art.7. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
incredinteaza primarul comunei Dumitra. 

Art.a. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului 
general al comunei Dumitra, 7n termenul prevazut de lege cu Institutia 
Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud ~i primarul comunei Dumitra. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
CONSILIER LOCAL, 

HURDEA FLAVIUS-CALIN-UTU ... 
ff~ .. ~ 
ft!.--
* 

NR. 31 
DIN 29.06.2022 

CONTRAS EM N EAZA, 
SECRETAR GENERAL, 

MARIA-VETURIA BODIU-MURESAN 

I 
COMUNA DUMITRA 
V1za1 pt Control F111anciar Prmnt,v 

DUMITRW MIA 

Prezenta hotarare a fast adoptata cu 15 voturi « pentru » din 15 consilieri 
locali prezenti. 




