
        
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  14 
Din 28.02.2022 

 
Privind: implementarea proiectului „AMPLASARE STAȚII REÎNCĂRCARE AUTOVEHICULE 
ELECTRICE” în comuna Ivești, județul Galați 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1631 din 25.02.2022 

 
 Consiliul local al comunei Ivești, întrunit în ședința extraordinară din data de 28.02.2022 ; 

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de inițiator, înregistrat sub nr.8351 din  
25.02.2022 ; 

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului  
de specialitate al primarului comunei Ivești, județul Galați,  înregistrat sub nr.1633 din 25.02.2022; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism, ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, 
culte, învăţământ, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi 
de disciplină ; 

Având în vedere documentația tehnică, faza Studiu de fezabilitate nr.33/2022, întocmită 
de S.C. DOCEROM SISTEM S.R.L.; 

Având în vedere prevederile art. 120 și art 121 alin (1) și (2) din Constituția României, 
republicată; 

Având în vedere prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

Având în vedere prevederile art.7 alin.(2) si art.1166 din Legea 287/2009, privind codul 
Civil republicată cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau  convenții; 
 Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2) lit.„c”, alin.(4) lit.„d”, alin.(6) lit.„c” și alin.(7) 
lit.„n” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.„a” pct.ii), și art.7 din H.G.nr.907/2016, privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare;  

Având în vedere prevederile art.13, lit.„e” din Ghidul de finanțare a 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, aprobat prin Ordinul M.M.A.P.nr.1962/2021; 

În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art.1.- Se aprobă participarea unității administrativ teritoriale Comuna Ivești, județul Galați 

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, coordonat de Administrația 
Fondului pentru Mediu, cu proiectul: „AMPLASARE STAȚII REÎNCĂRCARE AUTOVEHICULE 
ELECTRICE”. 

 
Art.2.- Se aprobă Documentația tehnică faza Studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „AMPLASARE STAȚII REÎNCĂRCARE 
AUTOVEHICULE ELECTRICE”, potrivit anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.3.- Se aprobă necesitatea, oportunitatea, contractarea si implementarea proiectului 

„AMPLASARE STAȚII REÎNCĂRCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE” în vederea accesării 
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. 

 
Art.4.- Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției in cazul obținerii finanțării prin 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, potrivit legii. 

 
 Art.5.- Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții  în sumă de 471.689,08  lei 
inclusiv TVA / 396.514,90 lei fără TVA, din care:  

- Cheltuieli eligibile:  379.981,28  lei inclusiv TVA/ 319.312,00 lei fără TVA; 
- Cheltuieli neeligibile:   91.707,80 lei inclusiv TVA / 77.065,38 lei fără TVA. 

 
Art.6.- Se aprobă sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din bugetul local al 

comunei Ivești, județul Galați, in sumă totală de 91.707,80 lei inclusiv TVA/77.065,38 lei fără TVA. 
 

           Art.7.- Comuna Ivești, județul Galați, prin reprezentantul legal Gheoca Maricel, îsi asumă 
angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea 
procedurii de achiziție publică și realizarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 
achizițiile publice. 
 

Art.8.- Domnul Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, județul Galați va reprezenta UAT 
Comuna Ivești, județul Galați, în calitate de solicitant 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, în vederea realizării tuturor activitătilor necesare elaborării, depunerii, 
contractării și implementării proiectului  
 



 Art.9.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
            Art.10.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
   Gruia Ion    Toma Zanfirica  

 

 

 

 

 

 

 
Consilieri în funcţie: 17   ;    Consilieri prezenţi:  16 

Număr voturi înregistrate: Pentru= 16;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 

 


