
 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   N R.26 

privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

COMPONENTA 10 - Fondul local, I.1 – Mobilitate urbană durabilă, I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule 

destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), si I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, cu proiectele: 

1. “Achiziția de microbuz nepoluant pentru Comuna Mogoșești, județul Iași” 

2. “Realizare puncte de reincarcare vehicule electrice Comuna Mogoșești, județul Iași” 

 

Consiliul Local al comunei Mogoșești, judetul Iași, întrunit în sedința extraordinară cu 

convocare de îndata, în data de 06.04.2022; 

  Având în vedere:  

- Referatul de aprobare al primarului comunei Mogoșești, înregistrat sub nr.  2759 din 

01.04.2022 ca instrument de inițiere al proiectului de hotărâre, din care rezultă necesitatea și 

oportunitatea participării la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul local, I.1 – Mobilitate urbană durabilă, I.1.1 - Înnoirea 

parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), pentru care 

automat după depunerea cererii de finantare se alocă finanțare și pentru I.1.3 - Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice pentru achiziția de 

microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) utilizate în scopuri comunitare si de 

puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice;  

- Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 2837 din 04.04.2022 întocmit de compartimentul 

tehnic, investiții, achiziții publice, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Mogoșești; 

- Avizul comisiei de specialitate nr. 19 din 05.04.2022;  

- Prevederile Ghid Specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în 

cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10; 

- Prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;  

- Prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind 

stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României 

prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 

redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.  
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- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației 

tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;  

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art. 129 alin.(2) lit.b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanta de Urgenta Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul dispozitiilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

ART.l. Se aprobă participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul local, I.1 – Mobilitate urbană durabilă, I.1.1 - 

Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), si I.1.3 

- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, cu 

proiectele:  

1. “Achiziția de microbuz nepoluant pentru Comuna Mogoșești, județul Iași”  

2. “Realizare puncte de reîncărcare vehicule electrice în Comuna Mogoșești, județul Iași” 

 ART.2. Se aprobă achiziția, în conditiile legii, a urmatoarelor servicii:  

- Serviciile de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare nerambursabilă, depunerea 

dosarului de finanțare și implementarea proiectului;  

- Servicii de proiectare (pentru stațiile/punctele de încărcare vehicule electrice). Costurile 

generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd 

investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcții montaj.  

ART.3. Se imputernicește doamna Popa-Roșu Rodica în calitatea de reprezentant legal, să 

semneze toate documentele necesare întocmirii, aprobării și implementării proiectelor de investiții și 

realizării achizițiilor aferente investițiilor.  

ART.4. Primarul Comunei Mogoșești, prin compartimentele de specialitate va duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

ART.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Iași și se aduce la cunoștință 

publică prin afișarea la sediul Primăriei comunei Mogoșești, precum și pe pagina de internet 

www.mogosesti-primaria.ro .  

 

Dată astăzi, 06.04.2022 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, GABRIEL BARBU 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

 Secretar general, 

           Mariana Anton 
Hotărârea a fost adoptată în sedinta  extraordinară  din  06.04.2022 cu un număr de _13_ voturi “pentru”; _0_ voturi” 

împotriva”; _0_ voturi”abțineri”cu participarea a _13_ consilieri locali prezenți, dintr-un număr de 15  consilieri în 

funcție. 

http://www.mogosesti-primaria.ro/


 

 

 

 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR. 26/06.04.2022 

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

06.04.2022   

2  Comunicarea către primar 15.04.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 15.04.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 15.04.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

15.04.2022   

 

 

 

                                      

                               

                      

 

 

 

 

 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-2-9-cartus_proceduri.rtf

