ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA
BALȘA 337015 nr. 175
TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100
E-mail primaria.balsa@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 36/2022
privind aprobarea participării Comunei Balșa, județul Hunedoara, la ,,Programul Național de
Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel
local/metropolitan”, a obiectivului de investiții „AMENAJARE PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN
LOCALITATEA BALȘA, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA” și a cheltuielilor pentru
implementarea acestuia
Consiliul Local al comunei Balșa, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară, din data de 28 iunie
2022;
Analizând Referatul de aprobare al Primarului comunei Balşa, nr. 2055/113/20.06.2022, la proiectul de
hotărâre nr. 30/20.06.2022din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind
aprobarea participării Comunei Balșa, județul Hunedoara, la "Programul Național de Redresare și Reziliență,
Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete
și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, a obiectivului de investiții „AMENAJARE
PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN LOCALITATEA BALȘA, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA” și
a cheltuielilor pentru implementarea acestuia;
Având în vedere:
- Raportul compartimentului agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice, nr.
2055/114/20.06.2022;
- Avizul favorabil nr. 36/21.06.2022, al comisiei de specialitate nr. 1: agricultură, activități economico –
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi protecție socială, din cadrul Consiliului
Local al comunei Balșa;
În conformitate cu prevederile:
- Ghidului Specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de
proiecte PNRR/2022/C10, secțiunea ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru
biciclete la nivel local/metropolitan”, aprobat prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 999/2022;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar
pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum
şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri
pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri
pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului
naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.10, alin.(3) și alin. (7) - (8) și Anexele nr. 6 și 7 din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016,
privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

1

- Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), c) și d), alin. (4), lit. a) și d), alin. (6), lit. c),
și alin. 7, lit. k), art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. d) și e) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă participarea Comunei Balșa, județul Hunedoara, la ,,Programul Național de
Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde
– piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, cu obiectivul de investiții
„AMENAJARE PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN LOCALITATEA BALȘA, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL
HUNEDOARA”.
Art.2. Se aprobă obiectivul de investiții „AMENAJARE PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN
LOCALITATEA BALȘA, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA”, în vederea finanțării acestuia în
cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10,
componenta 10 - Fondul local.
Art.3. Se aprobă cheltuielile aferente obiectivului de investiții „AMENAJARE PISTĂ PENTRU
BICICLETE ÎN LOCALITATEA BALȘA, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA”, prevăzute în
Devizul general, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea
obiectivului de investiții „AMENAJARE PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN LOCALITATEA BALȘA,
COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
Art.5. Se aprobă NOTA DE FUNDAMENTARE –Model F din ghidul de finanțare "Programul
Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”,
prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Împuternicește pe domnul Jude Traian Felician, primarul comunei Balșa, să reprezinte comuna
în vederea finanțării și derulării obiectivului de investiții prevăzut la art.1, ca reprezentant legal al U.A.T. –
comuna Balșa.
Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Balșa, prin
compartimentele de specialitate.
Art.8. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurilor și termenelor prevăzute de Legea
554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului-Județul Hunedoara,
-Primarului comunei Balșa,
-Compartimentului Administrativ, financiar-contabil și Compartimentului Agricol, urbanism și
amenajarea teritoriului și achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Balșa,
-Instituțiilor și persoanelor interesate, la solicitarea acestora,
- Se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul și pe pagina de internet a primăriei.
Balșa la, 28 iunie 2022
Președinte de ședință,
Toma Simion

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balșa în ședința ordinară, din data de 28 iunie 2022, sistem de
vot liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abțineri” și .......voturi ,,împotrivă”.
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