
          R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

     Proiect  nr.    28 /2022 
H O T Ă R Â R E A   Nr.    /2021 

privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic: statii de de reincarcare pentru vehicule electrice 
in localitati” si aprobarea indicatorilor tehnico-enomici pentru proiectul 

„STATIE DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BERIU , JUDETUL 

HUNEDOARA 

Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din 

data de ............... 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului Comunei BERIU nr. 28 din 11.03.2022 
- Ghidul de finantare a Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: statii de de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati, 
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1080/11.11.2021; 
- prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3), lit. a) , art. 196 alin. 
(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1.- Se aprobă participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de 
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de de reincarcare 
pentru vehicule electrice in localitati”  cu proiectul: „STATIE DE REINCARCARE 
PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BERIU, JUDETUL HUNEDOARA” 

Art.2.- Se aprobă proiectul cu denumirea „STATIE DE REINCARCARE PENTRU 
VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BERIU, JUDETUL HUNEDOARA”, în vederea 
depunerii spre finanțare în cadrul Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de de reincarcare pentru vehicule electrice in 
localitati. 
Art.3.-. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea „STATIE DE 
REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BERIU, JUDETUL 
HUNEDOARA” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de de reincarcare 
pentru vehicule electrice in localitati conform Anexa 1 – Descrierea sumara a investitiei si Anexa 
2 – Deviz general ce fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.4.- Se aprobă acordul privind asigurarea si sustinerea contributiei financiare proprii 
aferenta cheltuielilor neeligibile ale proiectului „STATIE DE REINCARCARE PENTRU 
VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BERIU, JUDETUL HUNEDOARA” in cuantum de 
57.261,21 lei (inclusiv TVA) . 



Art.5.- Se aprobă acordul cu privire la contractarea finantarii si se desemneaza primarul 
Comunei Beriu , dl. Emil Moise  BÎC sa reprezinte solicitantul in relatia cu Autoritatea 
Administratia Fondului pentru Mediu. 

Art.6.- Se împuternicește Primarul Comunei Beriu , dl. Emil Moise BÎC  să semneze toate 
actele necesare în numele Comunei Beriu . 
Art.7.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Beriu 
. 
Art.8.- Prezenta hotărăre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe site-ul Comunei 
BERIU . 
Art. 9.- Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului Județului HUNEDOARA. 

- Primarului Comunei BERIU. 
 

 

Beriu,  11.03.2022 

 

Inițiator,        Avizat, 

PRIMAR,        Secretar general , 

ing. Emil Moise BÎC       jr.Ionela FIRIDON  

 




















