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HOTĂRÂREA Nr. 39
Privind modificarea art. 5 din HCL nr. 23/2022 privind aprobarea
depunerii proiectul cu titlul “Ecosistem digital interconectat si integrat in
cadrul Judetului Vaslui” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.1
/I.1.2 și
a cheltuielilor legate de proiect
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Coroiesti , ca instrument de inițiere
al proiectului de hotărâre, din care rezultă necesitatea și oportunitatea modificarii art. 5 din
HCL nr. 23/2022 privind aprobarea proiectului ”Ecosistem digital interconectat si integrat
in cadrul Judetului Vaslui”, în vederea includerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte
din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – FONDUL

LOCAL, investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.2 - Asigurarea
infrastructurii pentru transportul verde – alte infrastructuri TIC.
- Avizul favorabil exprimat de Comisia de specialitate din cadrul Consiliului local
Coroiesti;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. o), art. 196
alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Coroiesti, judetul Vaslui,
ADOPTA:
Art. 1 – Se modifică art 5 din HCL 23 din 19.05.2022 care va avea următorul cuprins:
Art.5. (1) Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului a proiectului in cuantum de
131.256,2211 euro (fără TVA) respectiv 646.135 lei (fără TV A) la cursul Inforeuro aferent
lunii mai a anului 2021, 1 euro = 4,9227 lei, reprezentand finantare nerambursabila in
procent de 100% a cheltuielilor eligibile inclusiv cheltuielile cu cele 2 stații de încărcare
pentru masini electrice.
(2) Se aprobă valoarea maxima eligibila a proiectului pentru obiectivul de investiții
"Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui" în cuantum de

81.256,2211 Euro echivanet a 400.000 lei fără TVA la cursul Inforeuro aferent lunii mai
a anului 2021, 1 euro = 4,9227 lei, reprezentand finantare nerambursabila in procent de
100% a cheltuielilor eligibile
(3) Se aprobă valoarea maxima eligibila a proiectului pentru montarea a 2 stații de
încărcare care trebuie incluse în cererea de finanțare, în cuantum de 50.000 Euro
echivanet a 246.135 lei fără TVA la cursul Inforeuro aferent lunii mai a anului 2021, 1 euro
= 4,9227 lei, reprezentand finantare nerambursabila in procent de 100% a cheltuielilor
eligibile.
(4) Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile va fi asigurata de la bugetul de stat, din
bugetul coordonatorului de reforme și/sau investitii pentru Componenta C10 - Fondul
Local - Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei, in conformitate cu
legislatia in vigoare.”
(5)Se aproba finantarea tuturor cheltuielilor neeeligibile care asigura implementarea
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-economice /
contracte de prestari servicii / fumizare, solicitate in etapa de implementare ;
Art 2 – Se revocă la data adoptării prezentei hotărâri dispozițiilor HCL 24 din
22.05.2022 privind modificarea HCL 23/19.05.2022
Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul
Comunei Coroiesti.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – județului VASLUI,
instituțiilor interesate și va fi afișată la sediul Consiliului Local Coroiesti, pentru aducerea la
cunoștințî publică.
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