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HOTĂRÂRE 

privind modificarea documentației tehnice etapa SF pentru obiectivul de investiție ”Montare 

de stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice în comuna Ciugud” 

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară din data de 22.12.2021;  

 Luând în dezbatere: 

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind modificarea documentației tehnice 

etapa SF pentru obiectivul de investiție ”Montare de stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice 

în comuna Ciugud”, inițiat de primarul comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate al Consilierului primarului; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.117/2021 privind 

aprobarea participării 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 în vederea 

obținerii finanțării investiției cu titlu ”Montare stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice în 

comuna Ciugud” 

 Văzând prevederile: 

- 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 

- Art.129 alin. (2) lit.b) coroborat cu alin.(5) lit.e) din O.UG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G.  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. (1) Aprobă modificarea documentației tehnice - faza SF, pentru obiectivul de 

investiție cu titlu ”Montare stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice în comuna 

Ciugud” și a indicatorilor tehnici, în sensul modificării caracteristicilor tehnice stației de 
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reîncărcare a autovehiculelor electrice amplasată în parcarea aferentă Căminului Cultural din satul 

Limba. 

(2) Stația propusă ce va fi amplasata în parcarea aferentă Căminului Cultural din satul 

Limba, va asigura încărcarea a două automobile simultan la o putere maximă de 22 kw încărcare 

alternativ (AC – încărcare type 2) și 50kw (DC – încărcare multistandard) în funcție de tipul 

încărcării dorit.  

Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 

- Compartimentului  Consilierul Primarului;  

           - Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 22.12.2021 

Nr.138 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 100 

% din numărul consilierilor în funcţie 

 


