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norAnanE
Nr.46 din 2L12.202L

privind aprobarea participarii \a "Programul prtvind reducerea emisiilor de gaze a:u efect de setd tn

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele dle transport rutier nepoluant din

punct de vedere energetic: sta(ii de retncdrcar'e pentru vehicule electrice tn localitdlt', a

docun.entatiei tehnico-economice si a indicatorilor: tehnico-economici ai proiectului: ,$talii de

retncdrcare pentru vehicule electrice tn t:omuna Botiza, iudetul Mararnures,,

Avand in vedere proiectul de hotarare inregistrat la nr. 46 din 15.12.202I intocmit 9i supus spre

aprobare consiliului local de catre d-nul Poienar Florea ., primar al comunei Botiza,,referatul primarului

comunei Botizitinregistrat la nr.2763 din 15.12.2021 rapoftul compartirnentului de specialitate inregistrat la

nr.2773 din15.r2.202l avizulcomisiilor nr. | ,2,3 dincadrul consiliului local si avizul secretarului ;

- ordinul emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor nr, 1962 din29 octombrie 2021 pentru aprobarea

Ghidului de firanlare a programuluri privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin

promovarea infiastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:

stalii de reincal.care pentru vehicule electrice in localitili;

- Ghidul de firranlare a programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:

stalii de reincfu.care pentru vehicule electrice in localitili

-In conformitate cu prevederile Legii nr. 27312006 privin<l finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare,

- In temeiul ar:. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit'a) si lit' b),

ouG nr. 5712019 privind codul administrativ, consiliul Local

art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit'ee) din

al Comunei Botiza

HoTARAIirE

Art.1. iie aprobd participarea comunei Botiza la "Programul privind reducerea emisiilor de gaze ctt

efect de seri i' transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant

din punot de .yedere energetic: stalii de reincdrcare pentru vehicule electrice in localit6li", finantat prin

Administrafia llondului pentru Mediu'

Art.2.iie aprob6 asigurarea gi suslinerea contribu{iei frnanciare proprii aferente cheltuielilor eligibile

ale proiectului, precum si valorile aferente acestora conform anexelor nr' I si nr'2'

Art.3. Se aprob6 asigurarea si susfinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului din bugetul local al

comunei, precum si valorile aferente acestora confotm anexelor nr. 1 si nr'2'

Art,4,i;e aprobd documentafia tehnico - economic,d gi indicatorii tehnico - economici ai obiectivului

de investitii propus a fr tealizat prin proiectul cu denumit'ea: ,o sta{ii de reincircare pentru vehicule

electrice in comuna Botiztrjudetul Maramures,,. ,inclusiv anexele nr.l si nr'2'

Art.S. Se aproba necesitatea, oportunitatea si implementarea investitiei ,,Sta(ii de reincircare

pentru vehicule electrice in comuna Botizarjudetul Mrlramures,, ' Investitia se justificd ca fbcAnd parte

din,,programul privind reducerea emisiilor de gaze cr^r efect de serd in transporturi, prin promqvatea

infrastrttcturit pentru vehicurere de transport rutier ne.poruant din punct de vedere energetic: sta{ii de

retncdrcare pentru velticule electrice tn iocalitdyt' avand urn impact pozitiv pentru imbunatatirea calitatii



A,rt.4. Se aprobd doc;umentalia tehnico - economicd gi indioatorii tehnico - economici ai

obiectivrrlui de investitii propus afirealizat prin proiectul cu denunlirea: ), Sta{ii de reinclrcare

pentru vehicule electrice in comuna Biotlrarjudr:tul Maramures,r. ,inclusiv anexele nr.l si

nn2.

.d.rt.S. Se aproba necesitatea" oportunitatea si implemerltarea investitiei,,Stafii de

reincirc,are pentru vehicule electrice in comuna llotiza, judetut Maramures,, . Investitia se

justifica ca fdcdnd parte din "Programul privind redlucerea emisiilar de gaze cu efect de serd in

transportari, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele dp transport rutier nepoluant

din punct de vedere energetic: sta(ii de retncdrcare pentru vehicule electrice tn localitd(t' avand

un impar:t pozitiv pentru imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect

de serd, prin stimularea utilizarii vehiculelor electrice,.

,d.rt.6. Se aprob[ contractarea finanldrii, ?n cazul in care proiectul este selectat spre

finantare, gi se desemneazdreprezentantul legal al comunei Botiza care este potrivit legii primarul

acesteia dl. Poienar Florea pentru relatia cu autoritatera contractantS.

A,rt.7. Anexa nr. I si anexa nn2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

r\rt.8. Se aproba intocmirea documentaliei cle achizilie publicn, organizarea 9i derularea

procedulii de achizilie publica qi realizarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile legale in

vigoare privind achiziliile publice.

A.rt.9. - Aducerea la indeplinire aprezentei hotirAri se asigupd de cdtre primarul Comunei

Botiza
A.rt. 10. Prezerfta hotiirdre se comunica cu:

-lnstitulia Prefectului jude{ul Maramures,

-l)rimarul comunei.
-r\dministraliei Fondului pentru Mediu,

'\fiEare 
in locuri publice
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