
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

Proiect de Hotărâre Nr.28/2022.- 

privind aprobarea asigurarii si sustinerii contributiei financiare proprii si a cheltuielilor 

neeligibile pentru obiectivul de investitii depus in cadrul “Programului privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare 

pentru vehicule electrice in localitati” 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa din data de _____2022.- 

 

Avand in vedere : 

- referatul de aprobare nr. 28/02.06.2022  al primarului comunei Căpleni, 

- prevederile art.13 lit.e) din Ordinul nr.1.962 din 29 Octombrie 2021, publicat in Monitorul Oficial, 

partea I, nr., 1080 din 11 Noiembrie 2021  al Ministrului Mediului pentru aprobarea Ghidului de 

Finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin 

prmovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic:statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati”, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane nr.  

20/02.06.2022,  

- avizul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr. ,  

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.139 alin (1), alin.(3) 

lit.a)  art.196 alin.(1)  lit.a) din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

ART.1 Se aproba contractarea finantarii obiecticului de investitii depus in cadrul Programului 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii 

pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare 

pentru vehicule electrice in localitati” a unitatii administrative teritoriale Comuna Căpleni; 

 

ART. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în Comuna Căpleni”, în vederea aplicării la “Programul privind reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic- Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

Comuna Căpleni.” conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 



ART. 3  Se aproba asigurarea si sustinerea contributiei financiare proprii  estimata la 

44.048,81  lei TVA inclus din valoarea totala a proiectului de 232.669,10 lei  cu TVA inclus, conform 

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

 

ART. 4 Se imputerniceste, primarul comunei Căpleni, Dl. Megyeri Tamas-Robert sa 

reprezinte Comuna Căpleni in relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu. 

 

ART. 5  Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 

prevăzut de lege, cu:  

- Primarul comunei Căpleni, 

- Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare, 

- Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane. 

 

 ART. 6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 

 

              Căpleni,  2 iunie 2022.- 

    

 

 

 

   Iniţiator      Avizat 

     Megyeri Tamás-Róbert         Csizmar Erika 

             Primarul comunei Căpleni       Secretar General 
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REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre Nr.28/2022 

privind aprobarea asigurarii si sustinerii contributiei financiare proprii si a cheltuielilor 

neeligibile pentru obiectivul de investitii depus in cadrul “Programului privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare 

pentru vehicule electrice in localitati” 

 

 

 

 Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136 alin.(8), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile art.6 alin.(3), art.30 

alin.(1) lit.c) și art.31 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată, cu modificările și completările uletrioare, 

reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre are la bază  prevederile art.13 lit.e) din Ordinul nr.1.962 din 29 

octombrie 2021, publicat in Monitorul Oficial, partea I, nr., 1080 din 11 Noiembrie 2021  al 

Ministrului Mediului pentru aprobarea Ghidului de Finantare a Programului privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin prmovarea infrastructurii pentru vehicule de 

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice 

in localitati”, cu modificările și completările ulterioare. 

Luând în considerare cele menționate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 
 

 

Megyeri Tamás-Róbert 

           Primarul comunei Căpleni 

 

  

 


