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HOTARAREA nr.32 
din 13.05.2022 

privind aprobarea proiectului: "Imbunatafirea serviciilor publice din comuna Sanpaul, judeful 
Mure~ prin implementarea unor sisteme digitale" 

Consiliul Local al Comunei Sanpaul, intrunit In ~edinta extraordinara de indata din data de 
13.05.2022; 

A vand in vedere : 
Referatul de aprobare al primarului nr. 3056 din 13.05.2022 privind aprobarea proiectului de 

hotarare mai sus amintit; 
Rapo1tul de specialitate nr. 3055 din 13.05.2022 al .Compartimentului de resort din cadrul 

alaratului der specialitate al primarului Comunei Sanpaul privind aprobarea proiectului "lmbunatafirea 
serviciilor publice din comuna Sanpaul, judeful Mure~ prin implementarea unor sisteme digitale" 

Tinand cont de Ghidul Specific privind accesarea fondurilor europene nerambursabile in in cadrul 
Planului National de Redresare ~i Rezilienta (PNRR) - Componenta I 0 - Fondul Local, publicat in 
Monitorul Oficial nr. 467 din 10.05.2022, Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltari i, lucrarilor publice ~ i 
admi nistratiei nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului Specific - Conditii de accesare a fonduri lor 
europoe aferente Planului National de Redresare ~ i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C I 0, componenta I 0 - Fondul local. 

Tand parcurgerea procedurii prevazute la a1t. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/ 2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, R"3, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Jn conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa la 
elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor att. 136, art.139 alin.(1), art. 286 alin. (4) ~i 287 lit. b) ~i in temeiul 
dispozitiilor att. 196 alin. (1) lit. a) ~i art. 197 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, actualizata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

HOTARA~TE 

Art.I. Se aproba proiectul de investiti i "Imbunatatirea serviciilor publice din comuna 
Sanpaul, judeful Mure~ prin implementarea unor sisteme digitale'', ce va fi depus pentru obtinerea de 
finantare nerambursabila in cadrul COMPONENTEI 10 - Fondul Local in cadru l Planului National de 
Redresare ~i Rezilienta (PNRR) - Investitia I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -
ITS/alte infrastructuri TIC (I 1.2). 

Art.2 . Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului "Imbunatatirea serviciilor publice din 
comuna Sanpaul, j udetul Mure~ prin implementarea unor sisteme digitale": 324.770 euro Iara TVA, 
reprezentand 1.598.745,28 lei Iara TV A calculat la cursu l valutar Inforeuro aferent lunii mai 2021 I euro 
= 4,9227 lei , valoare stabilita in conformitate cu precizarile din Ghidul Specific Conditii de accesare a 
fondurilor europoe aferente Planului National de Redresare ~i rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte 
PN RR/2022/C I 0, componenta 10 - Fondul local. 

Art.3. Se aproba finantarea costurilor neeligibile aferente proiectului, precum ~i alocarea 
resurselor financiare necesare implementarii optime ale acestuia, in conditiile rambursarii ulterioare a 
cheltuielilor eligibile (rara TV A) din PNRR ~i a TV A aferenta cheltuiel ilor eligibile din bugetul de stat, 
din bugetul coordonatorului de reforme ~i/sau investitii pentru Componenta I 0 - Fondul Local - MDLPA, 
in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Art.4. Se aproba Anexa nr. 1 - Descrierea sumara a investitiei, ce face patte integranta din 
prezenta hotarare. 


















