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              R O M ÂN I A                               

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD        

           COMUNA LEȘU               

        CONSILIUL LOCAL 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instalării stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

cadrul proiectului “Modernizare și reabilitare termică sediu primărie, comuna Leșu, 

județul Bistrița Năsăud” a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea 

proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de 

proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local. 

  

Consiliul Local al comunei Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă 

ordinară, în data 25.10.2022, în prezența a 11 consilieri. 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 3756 din 20.10.2022 al Primarului comunei Leșu 

cu privire la proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator; 

-Raportul de specialitate nr. 3757 din 20.10.2022 întocmit de secretarul general 

al comunei prin care se propune aprobarea instalării stațiilor de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în cadrul proiectului   “Modernizare și reabilitare termică sediu 

primărie, comuna Leșu, județul Bistrița Năsăud” a cheltuielilor aferente acestuia, 

precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, 

în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local. 

  - Hotǎrârea Consiliului Local nr. 45 din 26.05.2022 privind aprobarea 

proiectului   “Modernizare și reabilitare termică sediu primărie, comuna Leșu, județul 

Bistrița Năsăud” a cheltuielilor aferente acestuia, precum și implementarea 

proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de 

proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local. 

          - Solicitarea de clarificari înregistrată la nr. 3754/20.10.2022 cu termen de 

raspuns pana la data de 26.10.2022;  

         - Avizul favorabil nr. 3823/25.10.2022 al Comisiilor de specialitate reunite ale 

Consiliului local al comunei Leșu; 

 

În conformitate cu : 

          -prevederile Ordinului 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii 

de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă 

în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local 

          

  În  temeiul   prevederilor  art.  5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. b)  şi alin. (4) lit. 

a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), şi art. 197 - art. 199 din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă instalarea a doua stații de reîncărcare  pentru vehicule 

electrice în cadrul Proiectului “Modernizare și reabilitare termică sediu primărie, 

comuna Leșu, județul Bistrița Năsăud” a cheltuielilor aferente acestuia, precum și 

implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local   in valoare de 

50.000 euro, echivalentul a 246.135,00 lei. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în cel mult 5 zile de la data comunicării 

oficiale către prefect şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul  

primarialesu.ro la secţiunea Consiliul Local. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Primarul comunei Leșu. 

Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Leșu cu 

majoritate absolută, cu respectarea art. 5 lit. cc) şi art. 139 alin. (3) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

respectiv cu un număr de 11 voturi „pentru”, din numărul de 11 consilieri locali în 

funcţie. 

Art.5.  Prezenta  hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al 

comunei Leșu, cu : 

- Primarul comunei Leșu; 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, P-ţa Petru Rareş, nr.1, 

judeţul Bistriţa-Năsăud. 

- Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației; 

 

        

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                Contrasemnat pentru legalitate  

                                                                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
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