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 HOTĂRÂRE 
privind participarea in 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: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi si 
aprobarea investiției  „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

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

Comuna Bălăceana , judeţul Suceava.” 
 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava; 
Având în vedere: 

 -referatul de aprobare întocmit de domnul Constantin-Octavian Cojocariu–primarul 
comunei Bălăceana, înregistrat cu nr.2517 din 24.06.2022; 

-raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, înregistrat cu 
nr.2520 din 24.06.2022; 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 
comunală, protecția mediului si turism înregistrată cu  nr.2521 din 24.06.2022; 

-temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   
d) HG 907/2016 
e) Ghidul de finantare al 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: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi; 

f) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. 
”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
 În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 
196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
Consiliul Local al Comunei BĂLĂCEANA  adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. - Se aproba participarea Comunei BĂLĂCEANA  in 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: staţii de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în localităţi finantat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit in 
continuare PROGRAM. 

Art. 2. – (1) Comuna BĂLĂCEANA  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 finanțare al 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, aproba participarea la Program, respectiv: 
- Isi exprima acordul privind asigurarea şi susținerea contribuției proprii necesare realizării 
proiectului respectiv 63.699,12 lei. 

(2)– Se aproba documentația tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici 
specificați in STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 
PROPUS – proiect nr.  507/ 2022, elaborator RED SOCKET S.R.L., ce va fi depus in 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, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM.  
Indicatorii tehnico economici sunt cei detaliati in cadrul STUDIULUI DE FEZABILITATE – 
atasat(Anexa la H.C.L.):  
 

• Valoarea totala a investiției este de 372.952,04 lei fără TVA, respectiv 443.699,12 lei TVA 
inclus 

• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 380.000,00 lei 
• Valoarea cheltuielilor neeligibile: 63.699,12 lei 
• Numărul de stații de reîncărcare propuse a fi instalate: 2 bucati 
• Numarul punctelor de reîncarcare/stație: 2 (1x 22kW;1x50kW) 
• Numarul locurilor de parcare dedicate/stație: 2 bucăți 
• Putere instalată/stație: 75 kW 
• Garantia sistemului proiectat: 60 de luni 
• Cantitatea de CO2 diminuată prin instalarea stațiilor: 147,40 kg CO2 

Art. 3. - Persoana desemnata sa reprezinte Comuna BĂLĂCEANA  in relația cu Administratia 
Fondului de Mediu este dl. primar Cojocariu Constantin-Octavian. 

Art. 4. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei dl. primar 
Cojocariu Constantin-Octavian. 
 
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut 
de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.comunabalaceana.ro/ 
 

Președinte de ședință,  
 Rodica Busuioc  

 
Contrasemnează, 

                                                                Secretarul general al comunei – Elena Beșa  
 
 

U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I, 

Nicolae Anechitei 
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