
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL MAIERU 
 
 

HOTĂRÂRE 
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: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

localităţi” a documentaţiei tehnico-economice,  a indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei 
proprii pentru proiectul ”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 Comuna Maieru, Județul 
Bistrița-Năsăud” 

 
 

Consiliul Local al comunei Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă 
extraordinară, în data de 28.04.2022, în prezența 11  consilieri; 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Maieru, înregistrat sub nr. 40 din 

26.04.2022; 
 - Referatul de aprobare nr. 1798 din 26.04.2022 al Primarului comunei Maieru, cu privire la 
proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 
 - Raportul de specialitate nr. 1797 din 26.04.2022 întocmit de Secretarul general al comunei 
Maieru, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 
 - Avizul nr. 1868 din 27.04.2022 al comisiei economico-financiare, social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe din cadrul Consiliului Local 
Maieru; 
 - Avizul nr. 1873 din 27.04.2022 al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie 
copii, tineret-sport şi amenajarea teritoriului-urbanism din cadrul Consiliului Local Maieru; 
 - Avizul nr. 1861 din 27.04.2022 al comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, 
silvicultură, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului Local Maieru; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

 - prevederile art. 8 şi art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 - prevederile art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor 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; 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și 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 participarea 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: staţii de reîncarcare pentru vehicule electrice în 

localităţi” a Comunei MAIERU, prin proiectul ”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 Comuna 
Maieru, Județul Bistrița-Năsăud”. 
 Art.2. Se aprobă Documentaţia tehnico-economică a proiectului ”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 Comuna Maieru, Județul Bistrița-Năsăud” ca fiind necesar şi oportun în 
acord cu potenţialul economic al investiţiei. 
 Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”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 
Comuna Maieru, Județul Bistrița-Năsăud”, în cuantum de 443.699,12 lei (inclusiv TVA). 
 Art.4. Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei proprii aferentă cheltuielilor neeligibile 
ale obiectivului, în sumă de 63.099,57 lei. 
 Art.5. Se aprobă contractarea finanţării şi desemnarea domnului Borş Vasile în calitatea de 
reprezentant al solicitantului în relaţia cu Autoritatea. 
 Art.6. Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice 
aferenţi proiectului ”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 Comuna Maieru, Județul 
Bistrița-Năsăud”: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA 
și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general; 
-Valoare totala a investitţiei: 372.952,04 lei fără TVA, respectiv 443.699,12 lei TVA inclus 

 Din care C+M: 54.453,05 lei fără TVA, respectiv 64.799,13 lei TVA inclus 
-Valoare cheltuieli eligibile: 319.831,55 lei fără TVA, respectiv 380.599,55 lei TVA inclus 

 Din care C+M: 34.934,92 lei fără TVA, respectiv 41.572,55 lei TVA inclus 
-Valoare cheltuieli neeligibile: 53.120,49 lei fără TVA, respectiv 63.099,57 lei TVA inclus 

 Din care C+M: 19.518,13 lei fără TVA, respectiv 23.226,58 lei TVA inclus  
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să 
indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

 număr total staţii de reîncarcare: 2 

 număr puncte de reîncarcare (minim 2 puncte/staţie reîncărcare): 4 

 număr locuri de parcare dedicate: 4 

 număr puncte ce permit încărcarea multistandard în curent continuu la o 
putere >=50 kW (minim 1): 2 

 număr puncte ce permit încărcarea în curent alternativ la o putere >=22 kW 
(minim 1): 2 

 standard îndeplinit: SR EN IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă 
pentru vehicule electrice) 



 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii: 

- având în vedere analiza cost-beneficiu, se constată faptul că investiţia este parţial atractivă, 
necesitând o anumită intensitate de finanţare din exterior, prin programe de finanţare 
specifice 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 
- Durata de realizare a investiţiei: 18 luni 
- Durata de execuţie lucrări: 9 luni 

 Art.7. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică în termen de 5 zile de la data comunicării 
către prefect, prin publicare pe site-ul www.primariamaieru.ro la secţiunea Monitorul Oficial Local. 
 Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Maieru. 
 Art.9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _11_ voturi “pentru “, _0_ voturi “împotrivă “ şi 
_0_ voturi “abţinere “ din _11_ consilieri prezenţi la şedinţă. 
 Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Maieru; 
- Administraţia Fondului pentru Mediu. 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  Contrasemnat pentru legalitate  
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