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Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                                     

-Consiliul  Local –                          

 

                                                             HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării în cadrul 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 

 

Consiliul  local  al  comunei  Eftimie  Murgu  intrunit  in  sedinta    din  data  de 23      

decembrie 2021,  

Având în vedere prevdereile : -  art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ, 

- Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica-  

Republicată, 

- Ordinului nr. 1962 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de             

finanțare a 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 

 

       În temeiul art.129 alin.(2) lit. b), art. 136 alin (1), art.139, alin. (1), art. 196, alin. (1), 

lit.a) și art 211 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul admini-

strativ, cu modificarile si comlpetarile ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art.1. Se aprobă participarea Comunei Eftimie Murgu în cadrul 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 - din cadrul  

Administrației Fondului pentru Mediu. 

        Art.2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Eftimie Murgu, a  

cheltuielilor aferente participarii în 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: stații de reîncărcare pentru    

vehicule electrice în localități, în sensul asigurãrii fluxului financiar pentru 

 implementarea proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile sau conexe 

aferente acestui proiect care pot apãrea pe parcursul implementãrii proiectului. 

       Art.3. Se aprobă întocmirea de îndată a documentației tehnice, documentației de 

avizare pentru lucrări de intervenții si documentației pentru obținerea avizelor și      

acordurilor. 

https://www.afm.ro/main/programe/statii_reincarcare/2021/ordin_1962-29_10_2021-aprobare_ghid_finantare_statii_reincarcare.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/statii_reincarcare/2021/ordin_1962-29_10_2021-aprobare_ghid_finantare_statii_reincarcare.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/statii_reincarcare/2021/ordin_1962-29_10_2021-aprobare_ghid_finantare_statii_reincarcare.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/statii_reincarcare/2021/ordin_1962-29_10_2021-aprobare_ghid_finantare_statii_reincarcare.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/statii_reincarcare/2021/ordin_1962-29_10_2021-aprobare_ghid_finantare_statii_reincarcare.pdf


        Art.4. Se aprobă împuternicirea Domnului Otiman Mihai în calitate de Primar al 

Comunei Eftimie Murgu în vederea semnãrii tuturor documentelor aplicației  

proiectului,  în scopul depunerii în termen a propunerii de proiect, precum și semnarea 

tuturor documentelor care decurg din propunerea de proiect depusã. 

        Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul Comunei  

Eftimie Murgu și Direcţia Fiscală a Comunei Eftimie Murgu. 

        Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului general al Comunei 

Eftimie Murgu în termenele legale către: Instituţia Prefectului, Compartiment  

Contabilitate, Primarului Comunei Eftimie Murgu ,  se aduce la cunoştinţa publică prin 

afişare pe pagina de internet a  Comunei Eftimie Murgu. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                            Contrasemnează, 

LAZĂR LAURENȚIU  ȘUTA                                Secretarul general al comunei,   

                                                                                              LIVIU  IMBRESCU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


