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                                  HOTĂRÂREA 
 nr. 3 din 28.01.2022 

- privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului la Programul 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, acordul privind susținerea contribuției financiare proprii și aprobarea indicatorilor 
tehnico - economici pentru investiția ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Vama Buzăului – Stațiune 

turistică”   
 

 Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.01.2022; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al acestui proiect de 

hotărâre și văzând raportul întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama 
Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Având în vedere prevederile: 
- Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
- art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 1962/2021 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: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c” și alin. (4), lit. ,,d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) și art. 196, alin.(1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1:  Se aprobă participarea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului la Programul 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. 

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Vama Buzăului – 
Stațiune turistică”, aceasta fiind în cuantum de 820.249,69 lei (inclusiv T.V.A.), din care 569.891,00 lei reprezintă cheltuieli eligibile, 
iar 250.358,69  lei cheltuieli neeligibile. 

Art.3: Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii a U.A.T. Comuna Vama Buzăului, aferente 
cheltuielilor neeligibile , în valoare de 250.358,69  lei . 

Art.4: Se aprobă documentația tehnico - economică și indicatorii indicatorii - tehnico economici pentru investiția ,,Stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Vama Buzăului – Stațiune turistică”,  conform anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.5: Viceprimarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
             Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 
prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, Viceprimarului comunei Vama 
Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                  Radu COMĂNIȚĂ                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


