
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA- NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 

HOTARARE 
privind participarea in cadrul 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 siaprobarea investitiei 
,,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 Comuna REBRISOARA, judetul 

Bistrita - Nasaud ." 

Consiliul Local al Comunei Rebrisoara ,intrunit in ~edinta extraordinara convocata 
de indata din data de 21.06.2022 in prezenta a _11_ consilieri locali, 
Avand in vedere : 
-proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Rebri~oara, ihregistrat sub nr.48 
din 20.06.2022; 
- referatul de aprobare al primarului comunei Rebri~oara, 'inregistrat cu nr. 4104 din 
20.06.2022 prin care se sustine necesitatea participarii in cadrul 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 re'incarcare pentru vehicule electrice 'in localitati siaprobarea 
investitiei ,,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 Comuna REBRISOARA , 
judetul Bistrita - Nasaud ". 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
inregistrat cu nr.4105/20.06.2022, prin care se motiveaza, in drept ~i in fapt, necesitatea, 
oportunitatea si potentialul economic al proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivitatii; 
- Avizul favorabil al Comisiei pentru Buget Finante, Administrarea Domeniului Public 
si Privat al Comunei Rebri~oara din cadrul Consiliului Local Rebri~oara, 1nregistrat cu 
nr.4141/21.06.2022; 

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-art. 120 ~i art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 
-art. 3 ~i 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
-art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 
ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 
-HG 907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 
publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 



-Ghidul de finantare al 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; 
-Prevederile art. 108, lit. "a", art. 298 ~i urm. , art. 362, alin. 1 ~i 2 ~i art. 139 alin. 3 lit. 
"g" ale Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 
cu modific, cu modificile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 129, alin. (2), lit. "c", alin. (6), lit. "b", precum ~i ale art. 196, 
alin. (1), lit. "a", din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE 

Art. 1. - Se aproba participarea Comunei REBRI~OARA In cadrul 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 finantat de Ministerul 
Mediului, Apelor ~i Padurilor - denumit In continuare PROGRAM. 
Art. 2. - Comuna REBRI~OARA va respecta toate cerintele PROGRAMULUI si ale 
contractului de finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de 
investitii. In acest sens, in conformitate cu Art. 13 , lit. e) din Ghidul de finantare al 
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, aproba 
participarea la Program, respectiv: 

-I~i exprima acordul privind asigurarea ~i sustinerea contributiei proprii necesare 
realizarii proiectului respectiv 4 7 .319 ,56 lei. 

- Se aproba documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici 
specificati 1n STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE 
INVESTITII PROPUS - Proiect nr. 508/ 2022, elaborator RED SOCKET S.R.L., ce 
va fi depus in cadrul 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, finantat de Ministerul Mediului, Apelor ~i Padurilor - denumit in continuare 
PROGRAM. 

Indicatorii tehnico economici sunt cei detaliati in cadrul STUDIULUI DE . 
FEZABILITATE - ata~at: 

• Valoarea totala a investitiei este de 199.476,02 lei fara TVA, respectiv 237.319,56 
lei TV A inclus 

• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 190.000,00 lei 
• Valoarea cheltuielilor neeligibile: 47.319,56 lei 
• Numarul de statii de reincarcare propuse a fi instalate: 1 bucata 
• Numarul punctelor de reincarcare/statie: 2 (lx 22kW; lx50kW) 
• Numarul locurilor de parcare dedicate: 2 bucati 
• Putere instalata: 7 5 kW 
• Garantia sistemului proiectat: 60 de luni 
• Cantitatea de CO2 diminuata prin instalarea statiilor: 73 , 7 kg CO2 



Art. 3. - Persoana desemnata sa reprezinte comuna REBRI~OARA Tn relatia cu 
Administratia Fondului de Mediu este primarul comunei, repsectiv domnul Clapau 
Viorel. 
Art. 4. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul 
comunei, domnul Clapau Viorel. 
ART.5 Prezenta hotararea se aduce la cuno~tinta publica in termen de 5 zile de la data 
comunicarii oficiale catre prefect, prin publicare pe site-ul primariei 
www.primariarebrisoara.ro, precum si prin afi~are la sediul primariei. 
Art.6 Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ in 
conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile ~1 

completarile ulterioare. 
ART.7- Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 voturi "pentru " ,_O_ voturi 
"abtineri ",_O_ voturi "impotriva" din totalul de _11 _ consilieri prezenti la ~edinta. 
ART.8-Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei 
Rebri~oara, in termenul prevazut de lege, cu: 

-Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud ; 
-Primarul Comunei Rebrisoara; 
-Compartiment Financiar-Contabil ; 
-Compa1timent secretariat, relatii cu publicul . 

PRE$EDINTE de $EDINTA, 

TOD ERIC DAN-SIL VJU 

CONTRASEMNEAZA. 

SECRETAR GENERAL UAT, 

SCURTU QTILIA 

Vizat control financiar preventiv, 

CA.TANA ANTONIA 

Somnatura __ _ 
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