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       HOTARAREA NR. 32 

   DIN 27.05.2022 

  
Pentru aprobarea proiectului ,, Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de 

biciclete, Cetatea Rupea- Monumentul Eroilor”, în cadrul PNNR/Componenta C10 - Fondul Local și a 

cheltuielilor legate de proiect. 

 

Consiliul Local al orașului Rupea, întrunit în şedință de indata  la data de 27.05.2022 

 Având în vedere: 

 

Referatul de aprobare  prezentat de Primarul orașului Rupea, inițiatorul proiectului de hotărâre 

privind aprobarea proiectului „ Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete, 

Cetatea Rupea- Monumentul Eroilor” în cadrul PNNR/Componenta C10 - Fondul Local şi a cheltuielilor 

legate de proiect şi a cheltuielilor legate de proiect, 

-Raportul de specialitate al compartimentului Achizitii Publice Integrare Europeana din cadrul 

Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Rupea 

Având în vedere următoarele:  

Deschiderea  apelului de proiecte PNRR/2022/C10- Planul national de redresare si Rezilienta, 

Componenta C10-Fondul local: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete  

În conformitate cu prevederile art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), c), și lit. d), alin. (6), lit. c) şi alin. (7) lit. k), art. 

136, alin. (1) şi alin. (8), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art.243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
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Art. 1. Se aprobă proiectul de investitii ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

piste de biciclete, Cetatea Rupea- Monumentul Eroilor” în cadrul Planului National de Redresare si 

Rezilienta/ Componenta 10 Fondul local",  

Art.2. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului in suma de 1.200.000,00 EURO (fără 

TVA),.respectiv  .de 5.907.240, 00 lei fara TVA precum şi descrierea sumară a investiției conform Anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea 

proiectului. 

Art.4. Se aprobă Nota de fundamentare a investițiilor, privind proiectul, Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete, Cetatea Rupea- Monumentul Eroilor" în 

cadrul PNNR/Componenta C10 Fondul Local şi a cheltuielilor legate de proiect" conform Anexei nr. 2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul orasului Rupea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    

Baba Dorin Ioan                                                                             Secretar General U.A.T.  

                                                                     jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15   11 4 11 - - 
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