
                                                                                          

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL  SCÂNTEIA

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea înscrierii proiectului “Staţii de reîncărcare pentru maşini electrice în

comuna Scânteia” în cadrul Programului desfăşurat de Administraţia Fondului pentru Mediu şi
întocmirii documntaţiei necesare solicitării finanţării

            Consiliul local Scânteia,
    Având in vedere prevederile: 
      - H.G. nr. 97/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul  - cadru al documentaţiilor
tehnico – economice aferente obiectivelor/proeictelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
      -  Ordinul nr. 1962/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare 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.  Staţii  de
reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi; 
              Examinând  :

• referatul de aprobare al Primarului;
• raportul Compartimentului Achiziţii Publice; 
• raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Scânteia;

În baza art.  196 alin.  1,  lit.  a)  din OUG nr.  57/2019 privind Codul administrativ,  cu
modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1   Se aprobă înscrierea  Comunei  Scânteia  şi  depunerea  dosarului  de finanţare  în
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: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi ”, derulat de Administraţia
Fondului pentru Mediu, pentru proiectul “Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice pe raza
comunei Scânteia”.

Art.2   Se aprobă întocmirea studiilor de fezabilitate, precum şi a celorlalte documentaţii
aferente proiectului propus şi necesare în cadrul dosarului de finanţare.

Art.3    Primarul comunei Scânteia, prin intermediul compartimentelor de specialitate va
demara procedura înscrierii proiectului propus în cadrul Programului derulat de Administraţia
Fondului pentru Mediu, întocmirii şi aprobării documentaţiei aferente dosarului de finanţare al
acestuia.



Art.4   Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Ialomita, Primarului
comunei Scânteia, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare
        

        Preşedinte Contrasemnează
      Avram Vasile       Secretarul general al comunei

  David Carmen - Georgiana
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