
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTÅRÅREANr.哩幽

Privind participarea comunei Sita BuzauIui Ia ProgramuI ” Statii de reincarcare pentru

VehicuIe electrice in locaIita嘩i aprobarea indicatoriIor tehnico-eCOnOmici ai proiectuIui

))statii de reincarcare pentru vehicule eIectrice in comuna sita BuzauIui,SateIe Sita

BuzauIui,Zabratau si Crasna,judetul Covasna・,

Consiliul Local al comunei Sita Buzaului, judetul Covasna, intrunit in?edinta

eXtraOrdinar猫n data de Ol.03.2022 analizand referatul de aprobare al primarului referitor la‘

PrOiectul de hot肴r含re privind participarea comunei Sita Buzaului la Programul ” Statii de

reincarcare pentru vehicule electrice in ]ocalitati・串probarea indicatorilor tehnico-eCOnOmici ai

PrOiectしIlui"statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna sita Buzaului,Satele Sita

Buzaului’Zabratau si Crasnajudetul Covasna” ;

VaZand ca proiectul de hotarare este insotit de rapo血I compartimentului de specialitate

din cadrul primariei si de avizul comisiei de specialitate in domeniul activitati economico血anciare,

agricultura,amen祖ea teritoriului si urbanism,PrOteCtia mediului si turism, PreCum Si de avizul

SeCretarului general al comunei;

av含nd in vedere prevederile:

-Legii nr.500俄OO2 privind finantele publice’Cu mOdifearile si completarile ulterioare;

uIterjoare;一Legii nr.273/2006 privind finanteIe pub賞ice Iocale’Cu modificarile si completarile

-Hotdrarii Guvemului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare givontinutuトcadru al

documentafiilor tehnico-eCOnOmice afdrente obiectivelo申oiectelor de investitii fin叫ate din

fonduri publice,Cu modifearile si completarile ulterioare;

-Ordinului Ministerului Mediului Apelor si Pdurilor nr. 1962/2021 pentru aprobarea

Ghidului de fina血e a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in

tranSPOfturL prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepo中din

PunCt de vedere energetic: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati;
一artw129 alin. 2’lit. “b"i alin.4’lit.・,d” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind

Codul administrativ’Cu COmPlet拙e $i modific5rile ulterioare;

in temeiul prevederilor artJ39,alin.1 si arL 196’alin. (l), lit. a) din Ordonanta de

urgenta nr.57βO 1 9 privind Codul administrativ’Cu COmPlet拙e §i modificarile uIterioare;

HOTÅRÅsTE :

A!畦上Se aprob為participarea comunei Sita Buzaului la Programul ” Statii de reincarcare

生壁i2= Se aprob紬cumentatia tehnico - eCOnOmic抽za S.F’CaraCteristicile principale

串dicatorii tehnico - eCOnOmici ai obiectivului de inves哩"statii de reincarcare pentru

Vehicule electrice in comuna sita BuzauIui’Satele Sita Buzaului’Zabratau si Crasnajudetul

Covasna,, cuprin$i in anexa nr.1 privind descrierea sumara a investitiei, Care face parte

integrar蛸din prezenta hotasre.

生唾Se aprob為contractarea finantarii串e mandateaz着d-ul Stoica Nicolae-Prima南

rePreZinte comuna sita Buzaului in relatia cu Autoritatea - Administra!ia Fondului pentru Mediu.



仝r!生Se aproba sustinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectu岨n

坐Comuna sita Buzaului se ang袖a S狂ntocmeasca documenta函de achizitie

Public5’Organizarea $i derularea procedurii de achizitie pub重ica恒ealizarea lucr拙or in

COnformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice giverinfelor din ghidul

A!迫Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza

Primarul

COmunel Prln aParatul de specialitate.

01.03.2022

Prezenta hotarare se difuzeaza astfel:

-1 exemplar Prefectura judetului C。VaSna

-1 exemplar dosar sedinta consiliu

-1 exemplar dosar investitie

-l exemplar AFM


