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CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.45
Din : 28.09.2022

Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.16 din 14.04.2022 privind
aprobarea documentatiei in vederea participarii la programul "Fondul Local" in cadrul

Planului National de Redresare si Rezilienta Componenta CIO

Consiliul Local al Comunei Taureni, intrunit in sedinta extraordinara in data de 28.09.2022

Avand in vedere:
- Hotararea Consiliului local nr.19 din 17.05.2022 privind aprobarea documentatiei in
vederea participarii la programul "Fondul Local" in cadrul Planului National de Redresare
si Rezilienta — Componenta CIO ;
-Solicitare de clarificare nr. 3659 /2022
-Referatul de aprobare inregistrat sub nr.2432/23.09.2002 si Raportul de specialitate
inregistrat sub nr.2436/23.09.2022

In conformitate cu:
prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii , Lucrarilor Publice si Administratiei

nr. 999/2022 din 10 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a
fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelul'ilor de
proiecte PNRR/2022/C10, componenta CIO - Fondul local;

prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al
Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare §i rezilienta; .
prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului
institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul
de redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si
rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in
cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri
pentru elaborarea Planului National de Redresare si Rezilienta, cu modificarile si completarile
ulterioare,
- prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006, privind fmantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
con^inutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; -prevederile
.Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public; .. prevederile Legii nr. 24
din 27 martie 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicata, cu moclificaTile si completarile ulterioare,


