ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA VLĂDENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de Proiectare aferente obiectivului de
investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice din Comuna Vlădeni, Judetul
Dambovita ”
Consiliul local al comunei Vlădeni, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară în data
de 29.03.2022,
Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.1723 din 14.03.2022 al primarului comunei;




Raportul de specialitate nr. 1724 din 14.03.2022 intocmit de viceprimarul comunei;
prevederile art. 3, art. 5 alin. (2) și anexa nr. I din Hotărârea de Guvern 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;

prevederile Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

Ordinul nr. 1962/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea iąfrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru
vehicule electrice în localităti;

Proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Vlădeni;

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Vlădeni.
In temeiul art. 139 din OUG nr. 57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă nota conceptuală aferentă obiectivului de investirii ”Stații de reîncărcare
pentru vehicule electrice din comuna Vlădeni, judetul Dambovita ’’, prevăzută în anexa nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investirii ”Stații de reîncărcare
pentru vehicule electrice din comuna Vlădeni, judetul Dambovita’’, prevăzută în anexa nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuternicește doamna Poșircă Maria, primarul comunei Vlădeni, să modifice prin
dispozitie continutul Notei conceptuale și Temei de proiectare în cazul apariției unor modificări
legislative sau al unor modificări de ordin tehnic.
Art.4. Prin grija Secretarului General al Comunei Vlădeni, prezenta hotărâre va fi comunicată
spre ducere la îndeplinire Compartimentului Achiziții Publice și Contracte , spre știintă,
Compartimentului Buget Contabilitate și Instituției Prefectului — Judetul Dambovita, urmând a fi
publicată pe site-ul comunei

Preşedinte de sedinţã,
GHERLEANU CONSTANTIN DANIEL

Contrasemneazã,
Secretar general,
Roxana Manu
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Vlădeni în şedinţa ordinarã din 29.03.2022, cu respectarea
prevederilor art. 139 alin (1) din OUG nr. 57/2019, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri
din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la vot.

