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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAE$TI

HOTARARE
privind aprobarea participarii U.A.T. Comuna GHERAE$TI la Programul privind reducBrea, :

' 
emisiitir de gazi cu efect de setdin tansporturi, prin promovarea infrastructurii pentru

vehiculele delranspori rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stalii de reincdrc.are

pentru vehicuti electrice in iocalitdli", in vederea realizdrii obiectivului de investi(ii
,; Stalii de reincdrcare penlru vehicule electrice in Comuna GherdeSti, judelul Neam1"

Consiliul Local al Comunei Gherneqti, judelul Neamt;

Av6nd in vedere:
-art. 120 qi art. l2l alin. (l) qi (2) din Constitulia Romdniei, republicatd;

-art. 3 gi 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptati [a Strasbourg la l5 octombrie 1985,

ratificati prin Lggea nr. 19911997;

-art. 7 alin. (2) di-n Legea nr.28712009 privind Codul civil, republicat[, cu modificlrile ulterioare,

releritoare la contracte sau conventii;
- Referatul de aprobare nr. 12498107 .12.2021 , al Primarului Comunei Gherleqti, judelul Neamt;

- Raportul de specialitate nr. 12499107 .12.2021, al COMPARTIMENTULUI PROIECTE

PROGRAME EUROPENE;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consitiului Local al Comunei

Gherlegti;
- Prevederile ordinului nr. 1962129 octombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de finanlare a

Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de setd in lransporturi, pfin
prr-*ouor"o infrasfiucfurii pentru vehiculele de lransporl rutier nepoluanl din puncl de vedere

energelic: stalii de reincdrcare pentru vehicule eleclrice in localitdli;
- prevederile art. 129 alin. (i) lit. b), din O.U.G nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul

administrativ, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;

in temeiul prevederiloi art. 136, alin (l), art. 139, atin (l) 9i alin (5), art. 196 alin..(l) lit.

a) din O.U.G nr. 5i din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi complet[rile

ulterioare;

HOTARA$TE:

Art. l. Se aprobe participarea U.A.T. Comuna Gheraegti in cadrul Programului privind

reducerea emisiilor de gaZe cu efect de serd in ttansporturi, prin ptomovarea infrastructurii

pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din puncl de vedere enetgetic: slalii de

reincdrcare pentru vehicule electrice in localitdli, finanlat de Administratia Fondului pentru

Mediu, in vederea realizdrii obiectivului de investilii "stalii de reincdrcare pentru vehicule

electrice in Comuna Gherieqti, Judelul Neam1".



Art.2. -Aducerea la indeplinire a prezentei hot[rari se asigurS de cdtre primarul UAT

COMUNA GHERAE$TI.
Art.3, - Prezenta hotirare se comunici, prin intermediul secretarului general al comunei'

in termenul prevazut de lege, primarului comunii qi prefectului judelului NEAMT 9i se aduce la

cuno$tin1A publica prin afiqarea pe pagina de intemet a primariei'
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PRE$ED1NTE DE $EDINTA,
CONSILIER,

DANCULESEI ERMINA

Contrasemneaztr
Secretar general'

Marcela PALANCEANU
./')
&

/
"pentru" ii 2 voturi "impotrivS" din totalul de

Adoptattr in $edinla din

15 consilieri in funclie
07 decembrie 2021 cu un numar de 10 voturi

Nr. 100

Din 07 decembrie 2021


