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H O  T A R A R EA nr. 63 din 13.10.2022 
 privind aprobarea cererii de finanțare si a valorii proiectului pentru obiectivul de 

investiție:  ,,Digitalizarea serviciilor comunei CALAFINDEȘTI”  în cadrul finanțării din 
fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului 
de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – 

Fondul local 
 

Consiliul local al comunei Calafindesti, judetul Suceava;  
            Avand in vedere:  
 -proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti, inregistrat cu nr. 5949 din 
11.10.2022; 

- referatul de aprobare  prezentat de domnul Frincu Adrian , primarului  comunei Calafindesti  
inregistrat cu  nr.5950 din 11.10.2022 ; 

- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil înregistrat  cu  nr. 5951 din 
11.10.2022; 

 - raportul de avizare al Comisiei pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget, 
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura, gospodarire comunala, 
protectia mediului, servicii si comert, inregistrat cu nr. 5952 din 11.10.2022; 

Tinand cont de: 
 Dispozițiile art.44 si art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 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. 
 Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 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. 

În temeiul art. 129 alin.2.lit(b),alin 4 lit(d) , art. 196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  
Codul administrative. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiție: ,,Digitalizarea serviciilor 
comunei CALAFINDEȘTI”  în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de 
redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și 
teritorială - Componenta C10 – Fondul local, conform Anexa 1 – Nota de fundamentare (Descrierea 
sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect pentru obiectivul de investiție). 



Art.2 Se aprobă valoarea eligibila a proiectului ,, Digitalizarea serviciilor comunei 
CALAFINDEȘTI” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și 
reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - 
Componenta C10 – Fondul local, în cuantum de 1.598.745,28 lei fara TVA (echivalentul a 324.770 eur), 
respectiv 1.902.506,88 lei lei cu TVA din care: 

• Cheltuieli eligibile 1.598.745,28 lei, in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.  
•  Cheltuieli neeligibile totale 303.761,6 lei, reprezentand TVA aferent cheltuielilor eligibile. 
Art.3.  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

Digitalizarea serviciilor comunei CALAFINDEȘTI”, pentru implementarea tuturor activităților în condiții 
optime, se vor asigura din bugetul local al Comunei  CALAFINDEȘTI, Judetul SUCEAVA.  

Art.4. Consiliul Local al comunei CALAFINDEȘTI, Judetul SUCEAVA va asigura rectificarea 
bugetului local la momentul constituirii surselor de venit, precum și oricând pe parcursul proiectului, în 
eventualitatea suportării unor cheltuieli conexe sau neeligibile. 

Art.5. Se vor asigura întreținerea/mentenanța/sustenabilitatea investiției, achiziționate în cadrul 
proiectului. 

Art.6 Se numeşte reprezentant legal al proiectului, domnul FRINCU ADRIAN, primarul Comunei  
CALAFINDEȘTI, Judetul SUCEAVA. 
Art.7. Primarul Comunei  CALAFINDEȘTI, Judetul SUCEAVA va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
Art.8. Se aprobă nota de fundamentare, Anexa la prezenta hotărâre. 

 Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţă publică, respectiv se comunică Primarului 
Comunei  CALAFINDEȘTI, Judetul SUCEAVA și Instituţiei Prefectului Judeţului SUCEAVA, în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 
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