
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ținând cont de:

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea înscrierii proiectului ”Stații de încărcare pentru mașini electrice în localitatea Crevedia” în
cadrul Programului desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu și i ̂ntocmirii documentat ̦iei necesare

solicitării finanțării

nr. 8 din 31.01.2022

Prevederile art. 1 și 2 din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1962/2021 pentru
aprobarea Ghidului de nantare 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;

a)

Prevederile ar. 1 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii nantate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

b)

Prevederile art. 5 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea mediului înconjurător,cu
modificările și completările ulterioare;

c)

Prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind nanțele publice locale, cu modi cările și
completările ulterioare;

d)

Prevederile art. 129 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

e)

Expunerea de motive nr. ___/_____ și proiectul de hotărâre privind aprobarea înscrierii proiectului
”Stații de încărcare pentru mașini  electrice în localitatea Crevedia” în cadrul Programului desfășurat
de Administrația Fondului pentru Mediu și i ̂ntocmirii documentat ̦iei necesare solicitării
finanțării, înaintate de consilierul local USR Crevedia, dl Ionuț Năstase;

a)

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort referitor la proiectul de
hotărâre privind aprobarea înscrierii proiectului ”Stații de încărcare pentru mașini  electrice în
localitatea Crevedia” în cadrul Programului desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu și
in̂tocmirii documentati̦ei necesare solicitării nanțării, înregistrat cu nr. ____/_______;

b)

Avizele consultative ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Crevedia;c)

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. d) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. (1) Se aprobă includerea în lista de investiții a obiectivului ”Stații de reîncărcare pentru vehicule
electrice pe raza localității Crevedia”.



INIȚIATOR PROIECT:
Marian-Ionuț NĂSTASE

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CREVEDIA,

Olga CIORCHINA

(2) Se aprobă înscrierea comunei Crevedia și depunerea dosarului de nanțare în cadrul Programului
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ̆ in̂ transporturi, prin promovarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stat ̦ii de rei ̂nca ̆rcare
pentru vehicule electrice i ̂n localita ̆t ̦i, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul
”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe raza localității Crevedia”.

Art. 2. (1) Se aproba ̆ i ̂ntocmirea studiului de fezabilitate necesare în cadrul dosarului de nanțare.  

(2) Cheltuielile pentru i ̂ntocmirea documentat ̦iei preva ̆zute la art. 3 alin. (1) se suporta ̆ din bugetul local
al comunei Crevedia.

(3) Se aprobă alocarea sumei de 55.000,00 lei necesari intocmirii Studiului de Fezabilitate, a Proiectului
tehnic de executie și pentru asigurarea asitenței din partea proiectantului.

Art. 3. În vederea asigurării înscrierii proiectului propus în cadrul Programului, la întocmirea studiului
de fezabilitate de va ține cont de conditiile și procedurile stabilite de Administrația Fondului pentru
Mediu în Ghidul de nanțare a ”Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ̆ i ̂n
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct
de vedere energetic: stat ̦ii de rei ̂nca ̆rcare pentru vehicule electrice i ̂n localita ̆t ̦i”, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului, mpelor și pădurilor nr. 1962/2021.

Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Crevedia jud.
Dâmbovița prin intermediul aparatului de specialitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre poate  contestată în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modi cările și completările ulterioare, prezenta hotărâre
se înaintează Prefectului județului Dâmbovița pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a
prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unităţii
administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru   informare, în format
electronic şi în Monitorul oficial local al Comunei Crevedia, județul Dâmbovița.
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