
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.7 
DIN 25.01.2022 

Privind  aprobarea participării comunei Șimand la „ Programul 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” 
cu proiectul “Amplasare stații de reîncarcare pentru vehicule electrice în 

comuna Șimand, conform C.F nr. 307884,  județul Arad’’ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa ordinară, din data de 
25.01.2021 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Șimand, privind aprobarea participării 
„Programul 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”; 

- Raportul de specialitate al d-lui Tătar Ioan-Marius, consilier compartiment 
urbanism; 

- Prevederile Ordinului 1962/29.10.2021 al Ministrului Mediului, apelor și pădurilor, 
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: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
localități”; 

- Prevederile art. 120 și art. 121,alin (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- Prevederile art. 7, alin.(2), art.1166 și următoarele din Legea 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la 
contracte sau convenții; 

- prevederile 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; 

- -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;  

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Șimand; 
- votul „pentru” a 11 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri; 
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În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d și art.139, alin.(3), lit.d) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările 
ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.  - Se aprobă participarea comunei Șimand la “Programul 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.’’ 
Art.2. - Se aprobă implementarea proiectului “Amplasare stații de reîncarcare 
pentru vehicule electrice în comuna Șimand, conform CF nr. 307884, județul 
Arad.’’ 
Art.3. - Aprobarea cheltuielilor aferente PROIECTULUI ce se prevăd în bugetul local 
pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Administrația 
Fondului pentru Mediu. 

Art.4. - Proiectul este necesar, oportun și satisface nevoile economice și tehnice ale 
comunei Șimand; 

Art.5. -  Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 
sa calitate și de ordonator principal de credite, respectiv domnul Dema Florin-Liviu, 
primar al comunei Șimand. 
Art.6. - Aprobarea acordului privind asigurarea și susținerea contribuției financiare 
proprii aferente cheltuielilor eligibile ale PROIECTULUI “Amplasare stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Șimand, conform C.F nr. 
307884, județul Arad.’’ 
Art.7. - Aprobarea acordului privind asigurarea și susținerea cheltuielilor neeligibile ale 
PROIECTULUI “Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
comuna Șimand, conform CF nr. 307884, județul Arad.’’ 
Art.8.- Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru investiție aferente proiectului “Amplasare stații de reîncarcare pentru 
vehicule electrice în comuna Șimand, conform CF nr. 307884, județul Arad’’, 
conform Anexei nr.1. 

Art.9.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Șimand și se comunică cu: 

- Instituția Prefectului – județul Arad; 
- prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

info@simand.org.  
 

 
Preşedinte de şedinţă,        Avizat de legalitate, 

                Bogdan Petru                               Secretar general,  
               Brîndaş Lavinia 
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