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                                                                AVIZAT SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  

                                                     GEORGELA POP  

      PROIECT DE HOTĂRÂRE    NR.   18   /      2022 

Privind  aprobarea participării comunei Cicârlău  la Programul privind reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele 

de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în localități , în vederea realizării obiectivului de investiții ” Înstalare Stații 

de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Cicârlău, judetul Maramureș” 

 

Primarul  comunei Cicârlău, analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin (1) si (2)  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare;  
d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  
e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru eleborarea actelor 
administrative ;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si completările 
ulterioare;  
g)  art. 129 alin (1) si alin (2) , lit b si c,combinat cu alin 4, lit d, art. 136 alin 1, art. 140 , 

art.197, art.198, art.199, art.240  alin (10 si art. 243 alin (1) lit.a  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; 

 Luând act de :  

 Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicârlău , referatul de aprobare al 

primarului nr. 759/2022, raportul compartimentului de resort nr.760/2022 si referatul 

compartimentului de specialitate nr. 761/2022. 

Ordinul emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1962 din 29 octombrie 

2021 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de 

reincarcare pentru vehicule electrice in localitati; 

Ghidul de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice 

in localitati; 
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 În temeiul  : art. 139 alin 1 si 3, lit. e coroborat cu  cu   art. 196 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  
 

PROPUN  

Art.1. Se aprobă participarea comunei Cicârlău la "Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de 

reîncarcare pentru vehicule electrice în localităti", finantat prin Administratia Fondului 

pentru Mediu. 

Art. 2. Se aprobă asigurarea si sustinerea contributiei financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum si valorile aferente acestora conform 

anexelor nr. l si nr. 2. 

Art. 3. Se aprobă asigurarea si sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

din bugetul local al comunei Cicârlău, precum si valorile aferente acestora conform 

anexelor nr.1 si nr.2. 

Art. 4. Se aprobă documentatia tehnico - economica si indicatorii tehnico - 

economici ai obiectivului de investitii propus a fi realizat prin proiectul cu denumirea: 

,,Instalare statii de reîncarcare pentru vehicule electrice în comuna Cicârlău, 

judetul Maramures ” ,inclusiv anexele nr.l si nr.2. 

Art. 5. Se aprobă necesitatea, oportunitatea si implementarea investitiei 

,,Instalare statii de reîncarcare pentru vehicule electrice în comuna Cicârlău, 

judetul Maramures”. Investitia se justifică ca facând parte din "Programul privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic: statii de reîncarcare pentru vehicule electrice în localitati" având un 

impact pozitiv pentru îmbunătățirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră, prin   stimularea utilizarii vehiculelor electrice. 

Art. 6. Se aprobă contractarea finantarii, în cazul în care proiectul este  selectat  
spre finantare si se desemnează reprezentantul legal al  comunei  Cicârlău  care  este  
potrivit  legii , primarul acesteia,  domnul Sorin  LUPSE , pentru relatia cu autoritatea 
contractanta. 

Art. 7. Anexa nr.l si anexa nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 8. Se aproba întocmirea documentatiei de achizitie publica, organizarea si 

derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice. 

Art. 9. -Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre Primarul 

comunei Cicârlau, judetul Maramures. 

     Art. 10. Prezenta hotarare se comunica :  

 - Institutia Prefectului judetul  Maramures 

 - Primarului  comunei Cicârlău  

 - Administratiei Fondului pentru Mediu,  

  - Compartimentului contabil  

       - Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

INITIATOR PROIECT  

Sorin LUPSE



 


