
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANU 

 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 34  din 11.05.2022 

 

Privind participarea in cadrul programului cu investitia:”Infrastructura pentru vehicule de 
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule 
electrice in comuna Romanu” 
 
Analizând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2059 din 09.05.2022, iniŢiat 
de d-na Primar IoniŢă SteluŢa și raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al 
Compartimentului contabilitate, înregistrat sub nr. 2060 / 09.05.2022; 
 
Văzând avizul favorabil dat la proiectul de hotărâre de către Comisia de specialitate din cadrul consiliului 
local; 
Având în vedere: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din ConstituŢia României, republicată; 
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   
d) HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
e) Ghidul de finanŢare in cadrul 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 

f) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” ale 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
 

Consiliul Local al Comunei Romanu adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. - Se aproba participarea Comunei Romanu în cadrul 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 
 
Art. 2. – Comuna Romanu - va respecta toate cerintele programului de finantare  si a contractului de 
finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. In acest sens, în 
conformitate cu art. 13 lit. g) din Ghidul de finanŢare al 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, 
aproba participarea la Program, respectiv: 
- Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente 
cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 0%, respectiv 0,00.lei 
- Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

in valoare de 147.281,90 lei; 
 -  Isi exprima angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi 
derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare privind achiziţiile publice; 
 
 

 Valoarea totala a investitiei este de 527.272,70 lei TVA inclus; 

 Valoarea eligibila a proiectului: 379.990,80 lei, TVA inclus; 
 



 Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 379.990,80 lei TVA inclus; 

 Valoarea cheltuielilor neeligibile 147.281,90 lei TVA inclus 
 
Art. 4 - Se aproba  indicatorii tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate – proiect nr. 63-2022 
elaborator SC ELECTROMAGNETICA SA, ce va fi depus in cadrul 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. Indicatorii tehnico-economici sunt cei detaliati in cadrul SF - care face parte integranta din 
prezenta hotărâre.  
Valoarea totala a obiectivului este 527.272,70 lei cu TVA (443.294,60 lei - făra TVA) din care C+M:  
141.134,00  Lei, valoare inclusiv TVA, conform devizului general anexat la prezenta hotarare. 
 
Art. 5 - Persoana desemnata sa reprezinte UAT Comuna Romanu in relatia cu Administratia Fondului 
de Mediu, ca si responsabil de proiect este doamna Ionita Steluta, având  functia de primar al UAT 
Comuna Romanu. 
 
Art. 6. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Romanu.  
 
Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului judeŢului Braila și se aduce la cunoștinŢă publică 
prin afișarea la sediul primăriei.  
 
 
 

 
  CONSILIER,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                         Secretar general 
          Chihaia Dan Lucian                                                                                                                                                   

                                                                                                         Zainea Cristian George 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi din cei 11 consilieri prezenţi. 
Nr.consilieri în funcţie =11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ROMANU 
                                                              PRIMAR 

 
P R O I E C T  DE H O T Ă R Â R E 

Nr.__/09.05.2022 
 

Privind participarea in cadrul programului cu investitia:”Infrastructura pentru vehicule de 
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule 
electrice in comuna Romanu” 
 
Analizând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. __________     
/__________________, iniŢiat de ..................... și raportul compartimentului de resort din aparatul de 
specialitate al ................................, înregistrat sub nr. ________ / ___________; 
 
Văzând avizul favorabil dat la proiectul de hotărâre de către Comisia de specialitate din cadrul consiliului 
local; 
Având în vedere: 

g) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din ConstituŢia României, republicată; 
h) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
i) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   
j) HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
k) Ghidul de finanŢare in cadrul 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 

l) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” ale 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
 

Consiliul Local al Comunei Romanu adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. - Se aproba participarea Comunei Romanu în cadrul 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 
 
Art. 2. – Comuna Romanu - va respecta toate cerintele programului de finantare  si a contractului de 
finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. In acest sens, în 
conformitate cu art. 13 lit. g) din Ghidul de finanŢare al 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, 
aproba participarea la Program, respectiv: 
- Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente 
cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 0%, respectiv 0,00.lei 
- Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

in valoare de 147.281,90 lei; 
 -  Isi exprima angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi 
derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare privind achiziţiile publice; 
 
 
 
 



 Valoarea totala a investitiei este de 527.272,70 lei TVA inclus; 

 Valoarea eligibila a proiectului: 379.990,80 lei, TVA inclus; 

 Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 379.990,80 lei TVA inclus; 

 Valoarea cheltuielilor neeligibile 147.281,90 lei TVA inclus 
 
Art. 4 - Se aproba  indicatorii tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate – proiect nr. 63-2022 
elaborator SC ELECTROMAGNETICA SA, ce va fi depus in cadrul 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. Indicatorii tehnico-economici sunt cei detaliati in cadrul SF - care face parte integranta din 
prezenta hotărâre.  
Valoarea totala a obiectivului este 527.272,70 lei cu TVA (443.294,60 lei - făra TVA) din care C+M:  
141.134,00  Lei, valoare inclusiv TVA, conform devizului general anexat la prezenta hotarare. 
 
Art. 5 - Persoana desemnata sa reprezinte UAT Comuna Romanu in relatia cu Administratia Fondului 
de Mediu, ca si responsabil de proiect este doamna Ionita Steluta, având  functia de primar al UAT 
Comuna Romanu. 
 
Art. 6. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Romanu.  
 
Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului judeŢului Braila și se aduce la cunoștinŢă publică 
prin afișarea la sediul primăriei.  

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

IONIŢĂ STELUŢA 

 

 

 

 

 

 


