
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

 
 HOTĂRÂREA  Nr.  24 /2022 

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, aprobare a notei de fundamentare a 
investiției, cheltuielilor legate de proiect precum și de aprobare a acordului de parteneriat, a 
protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale prin 
proiect cu titlul: "Dezvoltarea serviciului transport public ecologic în zona periurbană a 

municipiului Miercurea-Ciuc – Etapa 1" din comuna Leliceni, în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C10/I.1.1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 

 
 Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 11 mai 2022, 
convocată prin Dispoziţia primarului nr.48/2022; 

 Analizând Referatul de aprobare nr. 44/2022 şi Raportul de specialitate înregistrat cu 
nr.1571/2022 întocmit de Compartimentul de achiziție publică din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Leliceni, prin care s-a propus adoptarea hotărâri cu privire 
la aprobarea depunerii cererii de finanțare, aprobare a notei de fundamentare a investiției, 
cheltuielilor legate de proiect precum și de aprobare a acordului de parteneriat, a protocolului 
de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale cu titlul 
„Dezvoltarea serviciului transport public ecologic în zona periurbană a municipiului 
Miercurea-Ciuc – Etapa 1” din comuna Leliceni;  

Luând în considerare avizul favorabil al tuturor comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului local Leliceni; 

 
În baza prevederilor: 

- Hotărârii nr. 7/2022 al Consiliului Local Leliceni privind aprobarea bugetului 
local pe anul 2022 şi, estimările pe anii 2023 – 2025; 

- Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 
12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și ale 
Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a 
evaluării planului de redresare și reziliență al României; 

- 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; 

- 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; 

- Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului 
național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 
— COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL;    

 

 



  

  În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) literea d) alin. (7) lit. k, n, art. 139 alin. (1) și 
(3), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
   

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1. Se aprobă depunerea cererii de finanțare cu titlul ,,Dezvoltarea serviciului 
transport public ecologic în zona periurbană a municipiului Miercurea-Ciuc – Etapa 1” 
din comuna Leliceni, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.1.1. 

 Art. 2. Se aprobă Nota de fundamentare, aferente cererii de finanțare, a proiectului cu 
titlul ,,Dezvoltarea serviciului transport public ecologic în zona periurbană a municipiului 
Miercurea-Ciuc – Etapa 1” din comuna Leliceni, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului ,,Dezvoltarea 
serviciului transport public ecologic în zona periurbană a municipiului Miercurea-Ciuc 
– Etapa 1” comuna Leliceni, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă Descrierea sumară a investiției privind proiectul ,,Dezvoltarea 
serviciului transport public ecologic în zona periurbană a municipiului Miercurea-Ciuc 
– Etapa 1” din comuna Leliceni, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă Protocolul de asociere privind pentru realizarea în comun a achiziţiei 
de mijloace de transport public – autobuze electrice, staţii de reîncărcare a autobuzelor 
electrice, în cadrul proiectului proiectului ,,Dezvoltarea serviciului transport public ecologic 
în zona periurbană a municipiului Miercurea-Ciuc – Etapa 1”, conform Anexei nr. 4 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului ,,Dezvoltarea serviciului 
transport public ecologic în zona periurbană a municipiului Miercurea-Ciuc – Etapa 1”, 
în cuantum de 23.924.322 lei (fără TVA). 

 Art. 7. Se aprobă preluarea de către Municipiul Miercurea-Ciuc a tuturor 
costurilor neeligibile care pot apărea în perioada de implementare, conform Acordului de 
parteneriat (Anexa 2). 

 Art. 8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Leliceni Nagy István-Alfréd, Compartimentul de achiziții publice respectiv Compartimentul 
de contabilitate-finanțe, impozite și taxe. 

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică: 
 a) Instituției Prefectului - Judeţul Harghita; 
 b) Primarului comunei Leliceni, dl. Nagy István-Alfréd; 
 c) Compartimentului de achiziții publice; 
 d) Compartiment de contabilitate-finanțe, impozite și taxe; 
 

             Președinte de ședință,                   Contrasemnează pentru legalitate, 
                        Consilier                        Secretar general al comunei,  
                 Biró Szabolcs-Imre                     Molnár Szidonia 

 

 

Nr.24 
Adoptată în ședința din data de 11 mai 2022 
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.24 
Adoptată în ședința din data de 27 aprilie 2022 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 


