
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIT A 

HOTARARE 
privind aprobarea participarii in cadrul proiectului: ,,Modernizarea # extinderea 

transportului public de ciiliitori prin achizifia de mijloace de transport nepoluante (autobuze 
electrice) - Traseul nr. 2" in vederea finantarii in cadrul Planului National de Redresare ~i 

Rezilienta, Compo!_lenta 10 - Fondul Local, Investitia 1.1 - Mobilitate urbana durabila, 
Subinvestitia 1.1.1 - Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia 

de vehicule nepoluante), in parteneriat cu Municipiul Barlad 

A vand in vedere: 
- Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 12 

februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare ~i rezilienfa ~i a Deciziei de punere in 
aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluarii planului de redresare ~i 
rezilienta al Romaniei; 

- Legea nr. 231/2021 privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvemului nr. 24/2021 
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 in cadrul Mecanismului de 
redresare ~i rezilienta, respectiv a prevederilor O.U.G. nr. 124 din 13 decembrie 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 Guvemului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru 
elaborarea Planului National de redresare ~i rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile ~i nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare ~i 
rezilienfa. Ghidul specific Componentei 10 - F ondul local, Subinvestitia 1.1.1 - Innoirea parcului 
de vehicule destinate transportului public ( achizitia de vehicule nepoluante ); 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

Luand act de: 
- referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei Grivita, in calitatea sa de 

initiator, inregistrat cu nr. 2891/18.05.2022; 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

inregistrat cu nr. 2892/18.05.2022; 
- avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
In temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Consiliul local Grivita adopta prezenta hotarare. 

Art. 1. - Se aproba participarea Comunei. Grivita in cadrul proiectului .. Modernizarea ~-i 
extinderea transportului public de ciiliitori prin achizi{ia de mijloace de transport nepoluante 
(autobuze electrice) - Traseul nr. 2" in vederea finantarii in cadrul Planului National de 
Redresare ~i Rezilienta, Componenta 10 - Fondul Local, Investitia I. 1 - Mobilitate urbana 
durabila, Subinvestitia 1.1.1 - Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achizitia de vehicule nepoluante), in parteneriat cu Municipiul Barlad. 

Art. 2. - Se aproba depunerea proiectului: ., Modernizarea ,$i extinderea lransportului 
public de ciiliitori prin achizif ia de mijloace de transport nepoluante (autobuze e/ectrice) -
Traseul nr. 2", in vederea finantarii acestuia in cadrul Apelului de proiecte din Componenta 10 -



Fond~\- ~ocal ... in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienfa (PNRR) in parteneriat cu 
Muruc1pml Barlad. 

Art. 3. - Se insu~e~te Nota de fundamentare a proiectului ,, Modernizarea $i exlinderea 
transp_ortului public de ciiliitori prin achizif ia de mijloace de transport nepoluante (autobuze 
electrice) - Traseul nr. 2", conform Anexei 1 la prezenta hotarare. 

Art. 4. - Se aproba Descrierea swnara a investitiei privind proiectul ,, Modernizarea $i 
extinderea transportului public de ciiliitori prin achizifia de mijloace de transport nepoluante 
(autobuze electrice) - Traseul nr. 2", conform Anexei 2 la prezenta hotarare. 

Art. 5. - Se aproba modelul de Acord de parteneriat intre Municipiul Barlad ~i Comuna 
Grivita, in vederea depunerii cererii de finantare ~i implementarii proiectului ,, Modernizarea ,$i 
extinderea lransportului public de ciiliitori prin achizifia de mij'/oace de transport nepoluante 
(autobuze e/ectrice) - Traseul nr. 2", in cadrul Planului National de Redresare si rezilienta 

' ' , , 
~omponenta 10 - Fondul Local, Investitia I. I -Mobilitate urbana durabila, Subinvestifia I. I. I -
Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizifia de vehicule nepoluante), 
conform Anexei 3 la prezenta hotarare. 

Art. 6. - (1) Se aproba valoarea totala eligibila a proiectului ,, Modernizarea $i extinderea 
lransportului public de ciiliitori prin achizi/ia de mijloace de transport nepoluante ( autobuze 
e/ectrice) - Traseul nr. 2 ., in cuantum de 1.458.000 euro (tara TVA) respectiv 7.177.296,60 lei 
(rara TVA), 8.540.982,95 lei (cu TVA), la cursul Inforeuro aferent lunii mai a anului 2021, I 
euro = 4,9227 lei, reprezentand finantare nerambursabila in procent de 100% a cheltuielilor 
eligibile. Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile va fi asigurata de la bugetul de stat, din 
bugetul coordonatorului de reforme ~i/sau investitii pentru Componenta 10 - Fondul Local -
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administratiei, in conformitate cu legislafia in 
v1goare. 

(2) Conform Acordului de parteneriat intre Municipiul Barlad ~i Comuna Grivita, 
valoarea contributiei Comunei Grivita la valoarea totala a proiectului este de 0 lei. 

Art. 7. - Se aproba susiinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ~i/sau conexe, 
ce pot aparea pe durata implementarii proiectului ,,Modernizarea ,Ji extinderea transportului 
public de ciiliitori prin achizifia de mijloace de transport nepoluante (autobuze electrice) -
Traseul nr. 2". 

Art. 8. - Se imputemice~te primarul comunei Grivita sa semneze in numele ~i pentru 
Comuna Grivita,, Acordul de parteneriat intre Municipiul Barlad ~i Comuna Grivita, toate 
documentele necesare depunerii, precontractarii ~i contractarii proiectului, precum ~i a 
contractului de finantare aferent acestuia . . 

Art. 9. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei 
Grivita, cu sprijinul paratului de specialitate. 

Art. 10. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 11. - Prezenta hotarare va fi comunicata, in conditiile legii ~i publicata, pentru 

informare, in monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Grivita. 

Aceastii hotiirare a Jost adoptata in ,Jedinfa extraordinara din data de 19.05.2022, cu 11 
voturi ,,pentru ", 0 voturi,, impotriva" ,Ji O,, ab/ineri "; din 13 consilieri in June/ ie. 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier local 

Ghiorghe Vi~an 

Grivita, 19 mai 2022 
Nr. 25 

Contrasemneaza 
Secretar general 

Bogdan-Constantin Vatafu 
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1: 
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