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din 23.12.2021 

 

HOTĂRÂREA nr.233 

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 “Stații de încărcare pentru vehicule 

electrice în comuna Bod,  județul Brașov – etapa I” 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.33042/22.12.2021, inițiat de primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.33044/22.12.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.33043/22.12.2021, întocmit de Maria Daniela GAVRILOIU, consilier Achiziții 

Publice - Serviciu Economic; 

▪ Prevederile 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; 

▪ Prevederile legale, respectiv HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrul al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

▪ Contractul de prestări servicii nr. 31140/25.11.2021 încheiat între Comuna Bod și SC VLADALEX 

CONSTRUCT S.R.L. și procesul verbal de predare-primire nr. 32985/22.12.2021 prin care s-au predat 

documentațiile tehnico-economice (faza S.F.) pentru obiectivul de investiții “Stații de încărcare pentru 

vehicule electrice în comuna Bod,  județul Brașov – etapa I”. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(4) lit.d) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

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: 

stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități cu proiectul “Stații de încărcare pentru vehicule 

electrice în comuna Bod,  județul Brașov – etapa I”. 

ART.2 Se aprobă documentația tehnico-economică etapa S.F. pentru obiectivul de investiție “Stații de încărcare 

pentru vehicule electrice în comuna Bod,  județul Brașov – etapa I”, conform Anexei 1. 

ART.3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Stații de încărcare pentru 

vehicule electrice în comuna Bod,  județul Brașov – etapa I”, conform Anexei 2. 
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ART.4 Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiție în cuantum de 459.533,93 lei (TVA inclus) din care 

cheltuieli eligibile prin programul derulat de Administrația Fondului de Mediu în cuantum de 379.253,00 lei 

(TVA inclus). 

ART.5 Se aprobă acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii (cheltuieli neeligibile) 

ale obiectivului de investiții, în cuantum de 80.280,93 lei (TVA inclus). 

ART.6 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia d-ul. Sergiu ARSENE, în dubla sa 

calitate și de ordonator principal de credite. 

ART.7 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul Comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate,             

Președinte de ședință,              Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru   din totalul de 14 consilieri prezenți. 


