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H O  T A R A R EA nr. 5 din 31.01.2022 
privind   aprobarea  obiebiectivului de investitii ,, REALIZARE STATII  DE REINCARCARE  PENTRU  

VEHICULE ELECTRICE″ in comuna Calafindesti, judetul Suceava 
  
            Consiliul local al comunei Calafindesti,judetul Suceava;  
            Avand in vedere:  
- proiectul de hotarare  al primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava,  inregistrat sub nr.508 din 21.01.2022; 
-referatul de aprobare  prezentat de domnul Frincu Adrian , primarului  comunei Calafindesti  inregistrat cu  nr. 509 din 21.01.2022 ; 

- referatul de specialitate inregistrat sub    nr. 510 din 21.01.2022; 
- raportul de avizare  al comisiei pentru programme de dezvoltare economico-socila, buget , finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului servicii si coert inregitrat sub nr 511 dn 
21.01.2022 ; 

- raportul de avizare al  comisiei de specialtate pentru administratia publica locala,juridica, apararea ordinii si linistii 
publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub nr. 511 din 21.01.2022 ; 

Tinand cont de : 
- Prevederile  Ordinului Ministerului Mediului,  Apelor si Padurilor nr. 1962 din 29.10.2021 pentru aprobarea ghidului de 

finantare a Programului privind  reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea  infrastructurii pentru 
vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic : statii de raincarcare pentru vehicule electrice in localitati ; 

- Prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarileulterioare; 
În temeiul art. 129 alin.2, lit.(b) alin. 4, lit. (a) si (b)  art.139 alin. (1) si art. 196, alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  

Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aprobă necesitatea, oportunitatea, contractarea și implementarea proiectului „Realizare stații de încărcare 

pentru vehicule electrice în comuna Calafindești, județul Suceava”, în vederea accesarii Programului 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: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități lansat de Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici di devizul general pentru proiectul: „Realizare stații de încărcare pentru 
vehicule electrice în comuna Calafindești, județul Suceava” anexa 1 la prezenta hotarare. 

Art.3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul 
obținerii finanțării, potrivit legii. 

Art.4. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiție în sumă de 355.318,23 lei fără TVA/ 422.754,50 lei inclusiv 
TVA. 

Art.5. Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din bugetul local în sumă totală de 42.754,50 lei 
inclusiv TVA. 

Art.6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal 
de credite, sau administratorul public al comunei. 

 Comuna Calafindești urmează a fi reprezentată, în calitate de solicitant în cadrul Programului, prin reprezentantul legal 
- primar Frincu Adrian, în vederea realizării tuturor activităților necesare elaborării, depunerii, contractării si implementării 
Proiectului. 

Art.7. - Consiliul local al comunei Calafindești prin reprezentant legal, Frincu Adrian, se obligă să asigure și să 
menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului. 

Art.8. Comuna Calafindești prin Reprezentantul legal, Frincu Adrian își asumă angajamentul privind întocmirea 
documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice;   

Art. 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Calafindești, județul 
Suceava. 

Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 
internet . 
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