
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TALEA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru participarea la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule 

electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală" 
pentru proiectul „Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride 

în comuna Talea, județul Prahova” 
 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare nr.1784/07 decembrie 2022 al domnului Neagoe Cristian, primarul 

comunei Talea, prin care se propune participarea la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de 
reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de 
reîncărcare cu putere normală" pentru proiectul „Instalare stații de reîncărcare cu putere normală 
pentru vehicule electrice și hibride în comuna Talea, județul Prahova ;                         ;; 

- raportul de specialitate nr.1785/07 decembrie 2022 al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Talea ; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Talea ; 
În baza prevederilor : 

        - art.41 și art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare ; 
        - art.9 și art.10 alin.(4) lit.d) din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 privind etapele 
de elaborare și conținutul cadrul al documentațiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
          - Ordinul 2595/2022 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului 
de finanţare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice şi/sau hibrid plug - in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere 
normală; 

-  art.129 alin (1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), alin.(7) lit k raportat la art.155 alin.(1) lit.d) și 
alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.a) și lit.g) și ale art.196 alin.(1) lit.a) Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ; 

 
Consiliul local al comunei Talea adoptă prezenta hotărâre :   

 
         Art.1 - Se aprobă depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului privind dezvoltarea 
infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin 
instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală cu investiția „Instalare stații de reîncărcare cu 
putere normală pentru vehicule electrice și hibride în comuna Talea, județul Prahova”, denumit în 
continuare Proiectul. 
 
 

 
 



Art.2 - Se aprobă devizul general aferente pentru obiectivul de investiții „Instalare stații de 
reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în comuna Talea, județul 
Prahova”, denumit în continuare Proiectul, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 - Se aprobă punerea la dispoziție a imobilelor pe care se implementează proiectul  cu 
titlul „Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în comuna 
Talea, județul Prahova”, denumit în continuare Proiectul. 

Art.4 - 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 pentru obiectivul de investiții „Reducerea consumului de 
energie electrică a iluminatului public in comuna Adunați, județul Prahova”, denumit în continuare 
Proiectul, este în sarcina comunei Talea, județul Prahova.  

Art.5.(1) - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite al comunei. 

(2) Se aprobă contractarea finanțării și se desemnează dl.Neagoe Cristian, primarul comunei 
Talea, să reprezinte comuna Talea, județul Prahova, în relația cu Administraţia Fondului pentru 
Mediu, privind contractarea și derularea proiectului. 
         Art.6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Talea, județul Prahova.  

Art.7 - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei 
comunei www.comunatalea.ro si va fi comunicată de catre secretarul general al comunei 
instituțiilor, autoritătilor și persoanelor interesate. 

       
       INIȚIATOR  

                                PRIMAR 
                      CRISTIAN NEAGOE        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                    LAURENȚIU PASCU 
            
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr.42 din 07 decembrie 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
COMUNA TALEA 
PRIMAR 
Nr.1784/07 decembrie 2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru participarea la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de 
reîncărcare cu putere normală" pentru proiectul „Instalare stații de reîncărcare cu putere normală 

pentru vehicule electrice și hibride în comuna Talea, județul Prahova” 
 
         Prin Ordinul nr.2595/2022 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost aprobat 
Ghidului de finanţare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru 
vehicule electrice şi/sau hibrid plug - in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere 
normală. 
         Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu 
energie electrică. 
         Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice și vizează dezvoltarea 
transportului ecologic, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală, fapt pentru care am 
inițiat proiectul de hotărâre în vederea depunerii proiectului pentru participarea la Programul 
privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în 
localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală" pentru proiectul „Instalare stații 
de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în comuna Talea, județul 
Prahova”.   
           Finanțarea se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumelor 
ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți, în cazul UAT comună finanțarea fiind de 
maximum 1.000.000 lei. 

Conform prevederilor Ordinului nr.2595/2022, beneficiarii sunt obligați ca în dosarul de 
finanțare să depună următoarele documente : 

a) cererea de finanţare ; 
b) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat ; 
c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale 

bugetului local; 
d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu ; 
e) deviz general al obiectivului de investiţii ;  
f) hotărârea consiliului local prin care se aprobă :  
- depunerea cererii de finanţare ; 
- devizul general pentru proiectul respectiv; 
- punerea la dispoziţie a imobilului pe care se implementează proiectul.  

           Având în vedere cele menționate mai sus, supun spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului pentru participarea la Programul privind 
dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, 
prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală" pentru proiectul „Instalare stații de 
reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în comuna Talea, județul 
Prahova”. 

PRIMAR 
         Neagoe Cristian 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TALEA 
SECRETAR 
Nr.1785/07 decembrie 2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru participarea la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de 
reîncărcare cu putere normală" pentru proiectul „Instalare stații de reîncărcare cu putere normală 

pentru vehicule electrice și hibride în comuna Talea, județul Prahova” 
 

          Prin proiectul de hotărâre privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală" 
pentru proiectul „Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride 
în comuna Talea, județul Prahova”, se supune analizei propunerea de aprobare a depunerii 
proiectului pentru dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid 
plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală" pentru proiectul 
„Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în comuna 
Talea, județul Prahova”, în conformitate cu prevederile Ordinului  al Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor prin care a fost aprobat Ghidului de finanţare a Programului privind dezvoltarea 
infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug - in în localităţi, prin 
instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală. 
           Dosarul de finanțare depus în etapa I în conformitate cu prevederile art.13 alin.1 lt.g trebuie 
sa conțină următoarele documente :  

a) cererea de finanţare ; 
b) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat ; 
c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale 

bugetului local; 
d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu ; 
e) deviz general al obiectivului de investiţii ;  
f) hotărârea consiliului local prin care se aprobă :  
- depunerea cererii de finanţare ; 
- devizul general pentru proiectul respectiv; 
- punerea la dispoziţie a imobilului pe care se implementează proiectul.  

          Finanțarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și 
bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat 
conform legii iar programul are caracter multianual și se desfașoară la nivel național. 
        Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 
înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local a proiectului de hotărâre iniţiat în acest scop. 

Legalitatea proiectului de hotărâre : 
        - art.41 și art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare ; 
        - art.9 și art.10 alin.(4) lit.d) din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 privind etapele 
de elaborare și conținutul cadrul al documentațiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
 



 
 
          - Ordinul 2595/2022 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului 
de finanţare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice şi/sau hibrid plug - in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere 
normală; 

-  art.129 alin (1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), alin.(7) lit k raportat la art.155 alin.(1) lit.d) și 
alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

Concluzii : 
Proiectul de hotărâre pentru participarea la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de 
reîncărcare cu putere normală" pentru proiectul „Instalare stații de reîncărcare cu putere normală 
pentru vehicule electrice și hibride în comuna Talea, județul Prahova”, îndeplinește condițiile de 
legalitate pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei Talea. 
 
 

SECRETAR GENERAL 
Pascu Laurențiu 

 
 

 
 
 


	Conform prevederilor Ordinului nr.2595/2022, beneficiarii sunt obligați ca în dosarul de finanțare să depună următoarele documente :

