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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 
                     

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cât și participarea la 
„Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu e fect de ser ă în transporturi, 

prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele d e transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: sta ţii de reînc ărcare pentru vehicule electrice în 

localit ăți” pentru proiectul:  
„STA ȚII DE REÎNCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMU NA CEICA, 

JUDEȚUL BIHOR” 
 
 

 Având în vedere: 
-  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 1962 din 29.10.2021 
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 

-proiectul de hotărâre nr. 84 din 21.12. 2021,însoțit de  referatul de aprobare 
nr.207 din 21.12.2021 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare; 
       - raportul de specialitate nr.213 din 21.12.2021  intocmit de compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, 
       -Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru programe 
de dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat 
al comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului 
      - În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, 
    - În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și lit. b), art. 139 alin. (1) coroborat 
cu art. 5 lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
         Consiliul Local al Comunei Ceica, 
 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 

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 Ceica, dna. Șovre Ana 
Livia în relația cu autoritatea contractantă. 

Art. 3 Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului din bugetul 
local al comunei Ceica. 



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 și Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre privind descrierea sumară a investiției 
propuse pentru a fi realizată prin proiectul cu denumirea: „STA ȚII DE REÎNCĂRCARE 
PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA CEICA, JUDETUL BIHOR”.  

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

Art. 7.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
-Instituția Prefectului judeţul Bihor, 
-Primarul comunei, 
-Consiliul județean Bihor 
-Administrației Fondului de Mediu, 
-Afișare în locuri publice 

 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedin ţă                                                               Contrasemneaz ă 
                                                                                             Secretar general al comunei 
         Bulc ău Petru                                                                      Dorel  Octavian  Goldea    
 
 
 
 
 
 
 
Nr.93 din 22  decembrie   2021.                                                    Consilieri Total  –  13  
                                                                                                Nr.con silieri prezen ţi -  13 
                                                                           Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


