
 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L   I L F O V 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la aprobarea înscrierii proiectului ”Stații de încărcare pentru mașini electrice în 

localitatea Berceni” în cadrul Programului desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu și 
întocmirii documentației necesare solicitării finanțării 

  
 

  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI, JUDEȚUL ILFOV, întrunit în ședință 

extraordinară de îndată la data de 16.12.2021; 
 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare întocmit de către domnii consilierii Viorel Petcu și Dumitrescu Ionel-
Lucian, în calitate de inițiatori ai Proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 30921/09.12.2021 ; 

- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
comunei Berceni, înregistrat sub nr. 31148 / 10.12.2021; 
 Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Berceni, Județul Ilfov - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrație publică locală, 
juridică, disciplină, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană; 

Ținând cont de prevederile: 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare;   

- Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor 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; 

- Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (4) lit. e) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
Art. 1. – (1) Se aprobă înscrierea localității Berceni și depunerea dosarului de finanțare 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: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități ”, derulat de Administrația 
Fondului pentru Mediu, pentru proiectul ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe raza 
localității Berceni”. 
(2) Se aprobă amplasamentele pentru realizarea stațiilor de reîncărcare în cadrul proiectului „ Stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice pe raza localității Berceni” (conform Anexa nr. 1):   

• Bulevardul 1 Mai 233 - parcarea din curtea instituției Primăriei Comunei  Berceni; 
• Bulevardul 1 Mai nr.61 E, parcarea din zona Carrefour Berceni 
• Parcarea aferentă Stadionului din Berceni  (Str. Nucului); 



(3) Pentru fiecare amplasament se va lua în calcul asigurarea unui număr minim de două puncte de 
reîncărcare (numărul poate fi diferit pentru fiecare amplasament). 

Art. 2. - În vederea asigurării înscrierii proiectului propus în cadrul Programului, întocmirii 
documentației aferente acestuia și depunerii dosarului de finanțare se vor respecta conditiile și 
procedurile stabilite de Administrația Fondului pentru Mediu în Ghidul 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”,  aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 
nr. 1962/2021. 

Art. 3. - Primarul localitatiii Berceni, prin intermediul compartimentelor de specialitate va 
demara procedura înscrierii proiectului propus în cadrul Programului derulat de Administrația Fondului 
pentru Mediu, întocmirii și aprobării documentației aferente dosarului de finanțare al acestuia. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general al comunei Berceni și 
va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 
internet https://www.primariaberceni.ro/.  
 
 
 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              Contrasemnează, 
     Cons. George ENE        Secretarul general al comunei Berceni 
               Gheorghe HAIDUCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comuna Berceni, 

Nr. 133 / 16.12.2021 
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