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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării comunei Hidiselu de Sus 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 si a studiului de fezabilitate aferent  

 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Hidiselu de Sus, 

initiatorul proiectului de hotarare; 

- raportul de specialitate nr. 1074/25.02.2022 întocmit de Compartimentul 

Implementare Fonduri Europene; 

- avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

Tinand cont de prevederile: 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2003 privind Constituția 

României, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 

convenții; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinului nr. 1962/2021 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;  

In baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si d), alin. (4) lit. d), alin. 

(7) lit. i), art. 139 si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1. Comuna Hidișelu de Sus participa la Programul 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, prin proiectul cu denumirea „Crearea 

a trei puncte de reîncărcare vehicule electrice în comuna Hidişelu de Sus, judeţul 

Bihor”. 
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Art.2. Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului „Crearea a trei 

puncte de reîncărcare vehicule electrice în comuna Hidişelu de Sus, judeţul Bihor”, 

cuprinzand indicatorii tehnico-economici, potrivit anexei nr. 1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, prevăzuți în cadrul 

documentației tehnico-economice, aferenți proiectului „Crearea a trei puncte de 

reîncărcare vehicule electrice în comuna Hidişelu de Sus, judeţul Bihor”, conform 

anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare, reprezentand descrierea 

sumara a investiției. 

Art.4. Valoarea totală a proiectului „Crearea a trei puncte de reîncărcare 

vehicule electrice în comuna Hidişelu de Sus, judeţul Bihor” este în cuantum de  

612.043,10 lei (inclusiv TVA). 

Art.5. Se asigura și se susține contribuția proprie aferentă cheltuielilor 

neeligibile ale obiectivului, în sumă de 42.211,60 lei. 

Art.6. Se aprobă contractarea finanțării și desemnarea domnului Petroi Adrian, 

primarul comunei, în calitate de reprezentant al solicitantului în relația cu 

Administratia Fondului pentru Mediu. 

Art.7. In calitate de administrator al drumului cu nr. cadastral 55720 – Hidiselu 

de Sus, precum si in calitate de administrator al domeniului public si privat al 

comunei, consiliul local aproba investitia si executarea lucrarilor asupra domeniul 

public si privat al comunei, necesare realizarii acesteia. 

Art.8. Prezenta hotarare se comunica cu: 

a) Institutia Prefectului - Judetul Bihor; 

b) Primarul comunei Hidiselu de Sus; 

c) Compartimentul Implementare Fonduri Europene; 

d) Monitorul Oficial Local. 

   

PRESEDINTE DE SEDINTA                  CONTRASEMNEAZA 

                     Florian Curpaș                                                   p. SECRETAR 

                                                                                                Emanuel Dringo 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 16/2022 

Nr. 
crt. 

Operatiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 
Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla   absoluta  □ calificata 28/02/2022  

2 Comunicarea catre primar2) ....../...../2022  

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) ....../...../2022  

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) ....../...../........ - 

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) ....../...../2022  

6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz ....../...../2022  

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta 
de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 

2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 

la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data 

comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.“ 

 

Nr. 16 

Hidiselu de Sus, 28 februarie 2022 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 

https://program-legislatie.ro/#/view/00571803.19-20210203-SJ6Gw4I9dgd









































































































































































































































	4 hotarare
	1 anexa  Studiu de fezabilitate 

