
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA NUCI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti 

obiectivului de investiţii ”Digitalizarea serviciilor comunei Nuci” 

 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

  

Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al proiectului de hotarare al primarului comunei Nuci, 

in calitate de ordonator principal de credite; 

-  Raportul serviciului contabilitate ca organ de specialitate, intocmit in acest 

sens; 

-  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate; 

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021; 

- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

124/2021; 

-  Ordinul pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a 

fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*); 

 În temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.d),alin.(4), lit.d), alin.(7), 

lit.n),coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

H O T A R A S T E 

 

Art. 1 - Se aproba proiectul “Digitalizarea serviciilor comunei Nuci” in 

vederea finantarii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta C10 – Fondul Local , Investitia - I 1.2 Asigurarea infrastructurii 



pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 

management urban/local). 

Art. 2 - Aproba indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

”Digitalizarea serviciilor comunei Nuci”, după cum urmează:  

a) Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 983.407,77 lei, respectiv 

199.770 euro la cursul de 4,9227 lei aferent lunii mai 2021. 

b) Durata de implementare a proiectului: 18 de luni.  

 

           Art. 3-  Se aprobă nota de fundamentare, Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 4 - Sumele reprezentand cheltuieli neeligibile si/sau conexe ce pot 

aparea pe durata implementarii proiectului vor fi sustinute din bugetul local al 

UATC NUCI. 

             Art. 5 - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumentele financiare menționate la Art. 1. 

            Art. 6 - Se mandateaza primarul comunei Nuci, domnul Vasile Georgel să 

semneze in numele si pe seama UATC NUCI cererea de finantare cu toate anexele 

si toate documentele aferente proiectului. 

            Art. 7 Primarul comunei Nuci, prin aparatul de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

      

  Contrasemneaza, 

Presedinte, 

Ileana Constantin     Secretar General 

        Comuna Nuci 

                         Angela Sivu 
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