
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ -  comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.14 
din 17 februarie 2022

privind aprobarea participării la „Programul 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", a documentaţiei tehnico-economice si a 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: „Instalare statii de reincarcare 
pentru vehicule electrice in comuna Saisig, judeţul Maramureş"

Având in vedere proiectul de hotarare nr.15 din 07.02.2022 initiat de primarul 
comunei, insotit de referatul de aprobare înregistrat sub nr.358 din 07.02.2022 privind 
aprobarea participării la "Programul 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", a documentaţiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico- 
economici ai proiectului: „Instalare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in 
comuna Saisig, judeţul Maramureş";

-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.359 din 07.02.2022; 
Vazand rapoartele de avizare ale „Comisiei pentru buget-finante, proiecte, 

agricultura, protecţia mediului, activitati social-culturale si culte" si ale „Comisiei pentru 
administraţie publica, juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, 
administrarea domeniului public si privat", din cadrul Consiliului Local Saisig;

-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
în conformitate cu prevederile :
-art.41, art.44 alin.(l) si art.45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare;
-art.10 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul -cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

Ţinând cont de :
-Ordinul nr. 1962/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare 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, cu modificările 
si completările ulterioare;
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-Ghidul de finanţare 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 localităţii;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative (rl2), cu modificările şi completările 
ulterioare si ale legii nr.52/2003 (rl) privind transparenta decizionala in administraţia 
publica, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(l), alin.(2) lit.„b" coroborat cu alin.(4) lit.„d" 
art.139 alin.(l) si art.196 alin.(l) lit.„a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 17 
februarie 2022,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se aproba participarea Comunei Salsig la "Programul 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", finanţat prin Administraţia 
Fondului pentru Mediu.

Art.2.Se aproba asigurarea si susţinerea contribuţiei financiare proprii 
aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum si valorile aferente acestora 
conform anexelor n r.l si nr. 2.

Art.3.Se aproba asigurarea si susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului 
din bugetul local al comunei, precum si valorile aferente acestora conform anexelor 
n r.l si nr.2.

Art.4.Se aproba documentaţia tehnico - economica si indicatorii tehnico - 
economici ai obiectivului de investiţii propus a fi realizat prin proiectul cu 
denumirea: „Instalare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna 
Salsig, judeţul M aramureş,,,inclusiv anexele n r.l si nr.2.

Art.5.Se aproba necesitatea, oportunitatea si implementarea investiţiei 
„Instalare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Salsig, judeţul 
Maramureş,,. Investiţia se justifica ca facand parte din "Programul 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" avand un impact pozitiv pentru 
imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, 
prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.
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Art.6.Se aproba contractarea finanţării, in cazul in care proiectul este selectat 
spre finanţare si se desemnează reprezentantul legal al comunei Salsig care este 
potrivit legii primarul acesteia dl. Pop Daniel pentru relaţia cu autoritatea contractanta.

Art.7.Anexa n r.l si anexa nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.8.Se aproba întocmirea documentaţiei de achiziţie publica, organizarea si 

derularea procedurii de achiziţie publica si realizarea lucrărilor in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare privind achiziţiile publice.

Art. 9.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se asigura de către primarul 
Comunei Salsig, judeţul Maramureş.

Art.10.Prezenta se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
-d-lui Primar al UATC Salsig;
-A.F.M. Bucureşti;
-compartiment financiar-contabil;
-cetăţenilor comunei, prin afisaj;
-dosar;

Nr.total consilieri: 11, din care prezenţi 11, absenţi: —.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 11 voturi „pentru" , 0 „împotriva", 0 
„abţineri".
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