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Judetul  CARAS  SEVERIN  

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

-Consiliul  Local –           

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentatiei  tehnico – economice si  a indicatorilor 

tehnico - economici  pentru  proiectul „Statii de  reincarcare vehicule 

  electrice in  comuna  Eftimie  Murgu , judetul Caras Severin 

 

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

26  mai 2022, 

     Avand  in  vedere  referatul nr.43/1 din 25.05.2022 la  Proiectul  de  hotarare  

privind  aprobare aprobarea documentatiei  tehnico – economice si  a indicatorilor 

tehnico - economici  pentru  proiectul „Statii de  reincarcare vehicule  electrice in  

comuna  Eftimie  Murgu , judetul Caras Severin prezentat  de  primarul  comunei 

si  raportul  compartimentului  financiar contabil, 

       Având în vedere Dispoziția Președintelui Administrației Fondului pentru 

Mediu, nr1962  din  29.10.2021  pentru  aprobarea  Ghidului  de  finanțare  a  

Programului  privind reducerea  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră  în  

transporturi,  prin  promovareainfrastructurii  pentru  vehiculele  de transport  

rutier  nepoluant  din  punct  de  vedereenergetic: stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în localități; 

         In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele pu-

blice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

         In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. a) si lit. b), art. 

139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit.ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul ad-

ministrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

                                                              HOTARASTE : 

 

       Art. 1. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii 

aferente cheltuielilor eligibile ale obiectivului. 

       Art. 2. Se aprobă contractarea finanțării, în cazul în care proiectul este 

 selectat spre finanțare și se desemnează reprezentantul legal al comunei Eftimie  

Murgu , d-nul. Otiman  Mihai în relația cu autoritatea contractantă. 

        Art. 3. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului din 

bugetul  local al comunei   Eftimie  Murgu. 

        Art. 4. Se angajează la întocmirea documentației de achiziție publică,  

organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice. 

        Art. 5. Se aprobă documentația tehnico – economică și indicatorii tehnico 

– economici privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin 



proiectul cu denumirea:   „ Statii de  reincarcare vehicule  electrice in  comuna 

Eftimie  Murgu , judetul Caras Severin ” conform Anexei nr. 1 – Devizul  

general - la prezenta hotărâre. 

        Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către  

Primarul   Comunei  Eftimie  Murgu. 

        Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

−   Instituția Prefectului din județul  Caras  Severin, 

−   Primarul comunei, 

−   Consiliul județean Caras  Severin, 

−   Administrației Fondului de Mediu, 

−   Afișare în locuri publice. 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,            Contrasemnează pentru legalitate, 

     SUTA LAZAR LAURENȚIU                    Secretarul general al comunei,   

                                                                                   IMBRESCU   LIVIU   

 


