
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

  - PROIECT – 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  _____.  
privind aprobarea demararii etapelor premergatoare depunerii cererii de finantare aferente 

proiectului  “ Promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna 
Costesti” a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, si a cheltuielilor legate de proiect . 

 
 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, publică,în data __ martie  
2022, la care participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţă 
condusă de domnul consilier local _________ , ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al 
majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  ___martie  2022; 
 Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare înregistrat la nr. 887 din 25 februarie 2022. şi proiectul de hotărâre 
iniţiat de primar privind aprobarea demararii etapelor premergatoare depunerii cererii de finantare 
aferente proiectului  “ Promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
comuna Costesti” a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, si a cheltuielilor legate de proiect 
; 

- raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului privind 
aprobarea demararii etapelor premergatoare depunerii cererii de finantare aferente proiectului “ 
Promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Costesti”, a indicatorilor 
tehnico-economici minimali ai acestuia si a cheltuielilor legate de proiect (contribuţia financiara 
proprie aferenta cheltuielilor eligibile ale proiectului si susţinerea cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului), înregistrat la nr. 888 din 25 februarie 2022;  

- avizele comisiilor de specialitate a consiliului local, înregistrate la nr. ___, nr.____  şi 
nr.____ din ___martie  2022, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu 
conţinutul iniţiat de primar; 
 Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administraţia publica ,conform procesului verbal numărul ___ din data de -.03.2022;     

 În conformitate cu prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea de Guvern nr. 907 din 29 
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul- cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de  investiţii finanţate din fonduri publice , art. 129 
alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările și completările ulterioare ; 
 În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un 
număr de ____ voturi „pentru”,din totalul de ____exprimate, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E : 

Art.1 - Se aprobă demararea etapelor premergatoare depunerii cererii de finantare 
aferente proiectului “ Promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
comuna Costesti”. 

Art.2 - Se aprobă valoarea estimata a indicatorilor tehnico-economici minimali ai 
proiectului " Promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 



punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna 
Costesti”, prevăzuți în anexa nr.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.3 - Primarul Comunei Costesti*- va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri ce urmează a fi înaintată Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului 
de legalitate. 

Art.4 - Primarul Comunei Costesti *- va urmari suportarea sumelor neeligibile respectiv 
aferente cofinantarii implementarii proiectului " Promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în comuna Costesti”. 

Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Costești, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Costești, compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Costești, Instituţiei Prefectului – 
Judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului asupra legalităţii acesteia, şi o va face publică 
prin afişare, publicare în monitorul oficial local și pe adresa de internet www.comuna-costesti.ro.. 

  

                                                                                                        Costeşti  - ___ martie 2022. 

 

                     I N  I Ţ I A T O R,                                                       Avizat pentru legalitate, 

                        P R I M A R                                                                  Secretar general, 

 Toma – Marius  PEŞTEREANU                                               Vasile NEAGU   
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