
 
                                                                                                      

 

 

 H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii 

de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în județele Bacău, Botoșani și 

Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19.01.2023, 

 

urmare adresei nr. 52 din 10.01.2023 înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 575 

din 11.01.2023, 

analizând Referatul de aprobare nr. 1035 din 17.01.2023 al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani privind necesitatea aprobării depunerii cererii de finanțare pentru proiectul 

„Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în județele 

Bacău, Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 1036 din 17.01.2023 al Direcţiei 

Dezvoltare şi Promovare, Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală, Direcţiei Buget- Finanţe, 

şi Direcției Investiții și Achiziții Publice, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare,  parteneriate și fonduri 

europene, 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecția mediului și turism, 

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului mediului, apelor și 

pădurilor nr. 2.595/2022 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, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) - e), alin. (5) lit. a) - d), l), alin. (7) lit. a) și art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă depunerea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, 

în numele și pentru Consiliile Județene Bacău, Botoșani și Vaslui, a Cererii de finanțare pentru 

proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în 

județele Bacău, Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală” 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, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiție pentru proiectul „Dezvoltarea 

infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în județele Bacău, 

Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală” , conform Anexei nr. 2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art. 3 Se aprobă punerea la dispoziție pe perioada implementării proiectului, a  imobilelor 

pe care se vor amplasa stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in, aferente 

Județului Botoșani. 

Art. 4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze toate 

documentele necesare depunerii cererii de finanțare, stipulate în Ghidul de finanțare. 

Art. 5 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

                  PREŞEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ: 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani,  

Nr. 7 din 19.01.2023 



 
ANEXA nr. 1 

la Hotărârea nr. 7 din  19.01.2023 

(nr. pagini = 13 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cererea de finanțare 

pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule 

electrice și/sau hibrid plug-in în județele Bacău, Botoșani și Vaslui, prin instalarea 

de stații de reîncărcare cu putere normală” 

 

 

 

 

 

 

 
                               PREŞEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ: 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 





























 
ANEXA 2 

la Hotărârea nr. 7 din  19.01.2023 

(nr. pagini = 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Devizul general  

al obiectivului de investiție pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în județele Bacău, 

Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               PREŞEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ: 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 
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