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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

 pentru proiectul  „ STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE  
ÎN COMUNA BERCENI, JUDEȚUL ILFOV ” 

 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI, JUDEȚUL ILFOV, întrunit în ședință 
extraordinară de îndată, la data de 21.04.2022; 

- Referatul de aprobare al inițiatorului - primarul comunei Berceni, înregistrat sub nr. -----
/15.04.2022; 

- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentului de Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei comunei Berceni, Județul Ilfov, înregistrat sub nr. 10509/15.04.2022; 

- Prevederile Ordinului nr. 1962 din 29 octombrie 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; 

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Berceni, Județul Ilfov, pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, 
agricultură, administrarea domeniului public și privat al comunei; 

 În conformitate cu prevederile: 
-  art. 120 și art. 121 alin (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art 7, alin.(2) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare 

referitoare la contracte sau convenții; 
- art.108 lit. a), art. 298, art. 362, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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 
 În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. k) din Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) 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. - Se aprobă participarea comunei Berceni, județul Ilfov în cadrul programului privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în localități, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea realizării 
obiectivului de investiții ,, Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Berceni, județul 
Ilfov ”, denumit în continuare Proiect. 

https://www.afm.ro/main/programe/statii_reincarcare/2021/ordin_1962-29_10_2021-aprobare_ghid_finantare_statii_reincarcare.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/statii_reincarcare/2021/ordin_1962-29_10_2021-aprobare_ghid_finantare_statii_reincarcare.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/statii_reincarcare/2021/ordin_1962-29_10_2021-aprobare_ghid_finantare_statii_reincarcare.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/statii_reincarcare/2021/ordin_1962-29_10_2021-aprobare_ghid_finantare_statii_reincarcare.pdf


Art. 2. - Se aprobă cheltuielile aferente Proiectului ce se prevăd în bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Administrația Fondului pentru 
Mediu; 

Art. 3. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia d-nul Covrigea 
Gheorghe în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 

Art. 4. - Se aprobă acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii  
(cheltuieli neeligibile) ale obiectivului în cuantum de  63.156,47 lei cu TVA. 

Art. 5. - Se aprobă valoarea totala a obiectivului de investitie in cuantum de 1.860.872,00 lei 
cu TVA din care chetuieli eligibile in cuantum de 1.797.715,53 cu TVA. 

Art. 6. – Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru 
proiectul ,, Statii de Reincarcare pentru Vehicule Electrice in Comuna Berceni. 

Art. 7. - Primarul comunei Berceni, Județul Ilfov, prin aparatul de specialitate, se încredințează 
cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.8. - Secretarul General al Comunei Berceni, Județul Ilfov, va aduce la cunoștință publică 
prezenta hotărâre, prin publicare pe site-ul primăriei și o va comunica: 
 - Instituției Prefectului - Județ Ilfov; 
 - Primarului comunei Berceni, Județul Ilfov. 
 
 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           Contrasemnează, 
            Cons. George ENE       Secretar general al comunei Berceni 

                                                     Gheorghe HAIDUCU 
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