
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTEȘTII DIN VALE 

 

HOTĂRÂRE 

referitor la participarea Comunei Costeștii din Vale 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 

                                                                        cu proiectul 

„ CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA 

COSTEȘTII DIN VALE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 7 alin. (2), art. 10, art. 11, art. 13, art. 16 alin. (3) și alin. (5) din Anexa Ordinului nr. 1962/29.10.2021 

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;  

- art. 1 – art. 7 din Dispoziția Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr. 462/07.12.2021 

privind organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în  cadrul Programului privind 

dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în localități;  

- art. 5, alin. (1), art. 14 alin. (1) – alin. (5), art. 20 alin. (1) lit. (j), art. 23, art. 44, art. 67 alin. (1) din Legea 

nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de 

dezvoltare locală, cu modificările și completările aduse de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2017 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind 

realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice; 

- art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 67/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Analizând: 

- referatul înregistrat cu nr. 3654/31.5.2022  de aprobare a participării Comunei Costeștii din Vale 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 cu proiectul „CONSTRUIRE STAȚII DE 

REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”; 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 3655/31.05.2022 , inițiat și prezentat de Primarul Comunei Costeștii 

din Vale privind aprobarea participării 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 cu proiectul 

„CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA 

COSTEȘTII DIN VALE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”; 

 



În temeiul Art. 139, alin. (3), lit. (a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al 

Comunei Costeștii din Vale, Județul Dâmbovița, întrunit în ședința publică din data de ............., adoptă 

următoarea: 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 Se aprobă participarea Comunei Costeștii din Vale 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 cu 

proiectul „ CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN 

COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”. 

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „ CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU 

VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în 

cuantum de 998.300,74 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3 Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului „ CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE 

PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA” în cuantum de 759.683,00 lei (inclusiv TVA). 

Art. 4 Se aprobă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului „CONSTRUIRE STAȚII DE 

REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în sumă de 759.683,00 lei (inclusiv TVA). 

Art. 5 Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „ CONSTRUIRE STAȚII DE 

REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în cuantum de 238.617,74 lei (inclusiv TVA). 

Art. 6 Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului „ 

CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA 

COSTEȘTII DIN VALE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”. 

Art. 7 Se împuternicește domnul Toma Matei, Primar al Comunei Costeștii din Vale, să semneze toate 

actele necesare și contractul de finanțare în numele Comunei Costeștii din Vale. 

Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Comunei Costeștii din 

Vale, iar Secretarul General o va comunica către instituțiile și persoanele interesate. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 31.05.2022 , cu un număr de  13 voturi pentru, voturi abțineri.0 , 

voturi împotrivă .....0......, din totalul de ...13.....consilieri/membri prezenți. 

 

Președinte de ședință,                                                                Contrasemnează, 

   Marin Rares Florin                                            Secretar General al Comunei Costeștii din Vale 

                                                                                                         Popescu Nita Adrian 

 

 

      Nr. 37/31.05.2022 

 


