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HOTĂRÂREA NR. 40/2022 

privind aprobarea participarii oraşului Copşa Mică la Programul privind reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de sera în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi 

 

Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 mai 2022, 

Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 2960/2022 şi raportul nr. 

2961/2022 întocmit de Biroul Managementul Proiectelor, 

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

În conformitate cu Ordinul Ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1962/2021 pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi şi a Ordinului Ministrului Mediului şi 

Pădurilor nr. 2346/2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule 

de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

localităţi, precum şi art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) alin. (4) lit. d) si alin. (7) lit. i) si k) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 /2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă proiectul "Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în oraşul Copşa Mică, 

judeţul Sibiu” în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii 

de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi. 

Art.2. Se aprobă asigurarea şi susţinerea contributiei financiare proprii necesare realizării 

proiectului. 

Art.3. Se aprobă contractarea finanaţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantului în 

relaţia cu Autoritatea Fondului pentru Mediu, respectiv primarul oraşului Copşa Mică. 

Art.4. Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului în suma de 189.245,30  lei 

inclusiv TVA, adică 17,31% din valoarea totală. 

Art.5. Se aprobă documentaţia tehnico-economica (faza SF) şi indicatorii tehnico-economici, 

astfel: 

- Total C+M :   235.800   lei + TVA: 

- Total general:    919.393,80 lei + TVA; 

- Durata de realizare: 6 luni    

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Copşa 

Mică. 

 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 24 mai 2022 
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