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H O T Ă R Â R E A Nr. 7
din 27. 01. 2022
privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 95 din 25.11.2021 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici cat si participarea la ,,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 ”
pentru proiectul:
„STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA ROȘIORI,
JUDETUL BIHOR”

Având în vedere :
- Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 1962 din 29.10.2021 pentru
aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu effect 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
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Rosiori;
- Referatul de aprobare nr. 9 din 20. 01. 2022 întocmită de Primarul comunei Roșiori;
- Raportul de specialitate nr. 10 din 20. 01. 2022 întocmit de către aparatul de specialitate din cadrul
Primăriei comunei Roșiori prin care se propune aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local
nr. 95 din 25.11.2021 adoptat pentru implementarea proiectului „STATII DE REINCARCARE PENTRU
VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA ROȘIORI, JUDETUL BIHOR” ;

-Indicatorii tehnico-economici modificați pentru trei stații de reâncărcare pentru vehicule electrice
în loc de cinci stații prevăzuți inițial, documentație întocmită din care rezultă noile caracteristici tehnicoeconomice a investiției propuse ;
- Avizul comisiei de specialitate nr.1 și 2 al Consiliului Local al comunei Rosiori ,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit.a) si lit. b), art. 139 şi art.196 alin. (1) lit.a din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al comunei Rosiori
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 95 din 25.11.2021 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici cat si participarea la ,,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 ”
pentru proiectul:
„STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA ROȘIORI,
JUDETUL BIHOR” se modifica și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotarare, parte integranta din
aceasta, modificare ce privește numarul statiilor de reîncărcare, respectiv numărul amplasamentelor
stabilite, precum si devizul general al proiectantului.

Art. 2. -Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 95 din 25.11.2021
neschimbate.

rămân

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Roșiori.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege cu:
Instituția Prefectului județul Bihor, Primarul comunei Rosiori, Administrația Fondului de Mediu,
Compartimentul financiar-contabil și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al
Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta
„HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Kencse Irma

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

Hotărârea a fost adoptată cu 9 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 9 consilieri prezenți la
ședința din totalul de 10 consilieri în funcţie.

