
 
                                                                                                              Proiect 

                                                                                                                   Nr. 9 din 18.01.2023 

 

 

 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     .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,             Avizat pentru legalitate: 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani,  

Nr. ______ din _______ 2023 



 
ANEXA nr. 1 

la Hotărârea nr. ______ din  _____ .01.2023 

(nr. pagini = ......................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,             Avizat pentru legalitate, 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 





























 
ANEXA 2 

la Hotărârea nr. ______ din  ______ .01.2023 

(nr. pagini = ......................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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,             Avizat pentru legalitate, 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 
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Nr. 1035 din 18.01.2023  

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
Prin Ordinul emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2.595 din 3 octombrie 2022, 

a fost aprobat Ghidul de finanțare 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, program derulat prin Administrația Fondului de Mediu. 

Urmare solicitării primite din partea  ADI EURONEST prin adresa nr. 52 din 10.01.2023, 

Consiliul Judeţean Botoşani, alături de Consiliile Județene Bacău și Vaslui, și-a exprimat interesul și 

acordul pentru depunerea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST 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. 

Locațiile de interes pentru amplasarea stațiilor de reîncărcare cu putere normală au fost stabilite 

de către fiecare Consiliu Județean, după cum urmează: 

- în județul Botoșani: 20 stații repartizate în 19 locații din localitățile: Botoșani, Dorohoi, 

Săveni, Ștefănești, Flămânzi, Suharău, Mihăileni, Podriga 

- în județul Bacău: 16 stații repartizate în 11 locații din municipiul Bacău 

- în județul Vaslui: 14 stații repartizate câte 1 stație/locație în localitățile: Vaslui, Bârlad, 

Băcești, Codăești. 

Conform Devizului general estimativ întocmit pentru proiect, valoarea finanțării 

nerambursabile solicitate este de 2.939.965,01 lei fără TVA la care se adaugă 555.430,61 lei reprez 

entând TVA. 

Intensitatea finanțării nerambursabile este de 100% iar eventualele cheltuieli suplimentare sau 

neeligibile necesare pentru implementarea proiectului, se vor asigura  de către beneficiarii finali (cele 3 

județe: Bacău, Botoșani și Vaslui) proporțional cu  numărul stațiilor de reîncărcare prevăzute în proiect 

pentru fiecare. 

Conform prevederilor Ghidului de finanțare 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. 13, alin. (1) lit. f), fiecare UAT membră ADI inclusă în cererea de 

finanțare trebuie să depună la dosarul cererii de finanțare, hotărârea privind participarea în cadrul 

Programului. 

Luând în considerare faptul că apelul este deschis până la data de 23.01.2023, este necesară 

emiterea, în regim de urgență, a unei hotărâri a Consiliului Județean Botoșani, prin care se aprobă: 

- depunerea cererii de finanțare 

- devizul general al obiectivului de investiții pentru proiect 

- punerea la dispoziție a imobilelor pe care se implementează proiectul. 

 

Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest 

scop. 

 
PREŞEDINTE, 

Doina-Elena  FEDEROVICI 
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R O M Â N I A 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714; 

Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; 

Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro 

 

 

Direcţia Dezvoltare şi Promovare,                                                                                             Direcţia Buget- Finanţe, 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală,                                    Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice,                                                     

                                                                                                 

Nr. 1036 din 18.01.2023              

                                                       

Administrator public al județului, 

           Cristian NISTOR 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   

 

 

Prin Ordinul emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2.595 din 3 octombrie 2022 a fost 

aprobat Ghidul de finanțare 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 , program derulat prin Administrația Fondului de Mediu. 

Urmare solicitării primite din partea  ADI EURONEST prin adresa nr. 52 din 10.01.2023, 

Consiliul Judeţean Botoşani, alături de Consiliile Județene Bacău și Vaslui, și-a exprimat interesul și 

acordul pentru depunerea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST 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. 

Locațiile de interes pentru amplasarea stațiilor de reîncărcare cu putere normală au fost stabilite de 

către fiecare Consiliu Județean, după cum urmează: 

- în județul Botoșani: 20 stații repartizate în 19 locații din localitățile: Botoșani, Dorohoi, Săveni, 

Ștefănești, Flămânzi, Suharău, Mihăileni, Podriga 

- în județul Bacău: 16 stații repartizate în 11 locații din municipiul Bacău 

- în județul Vaslui: 14 stații repartizate câte 1 stație/locație în localitățile: Vaslui, Bârlad, Băcești, 

Codăești. 

Conform Devizului general estimativ întocmit pentru proiect, valoarea finanțării nerambursabile 

solicitate este de 2.939.965,01 lei fără TVA la care se adaugă 555.430,61 lei reprezentând TVA. 

Intensitatea finanțării nerambursabile este de 100% iar eventualele cheltuieli suplimentare sau 

neeligibile necesare pentru implementarea proiectului, se vor asigura  de către beneficiarii finali (cele 3 

județe: Bacău, Botoșani și Vaslui) proporțional cu  numărul stațiilor de reîncărcare prevăzute în proiect 

pentru fiecare. 

Conform prevederilor Ghidului de finanțare 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. 13, alin. (1) lit. f), fiecare UAT membră ADI inclusă în cererea de 

finanțare trebuie să depună la dosarul cererii de finanțare, hotărârea privind participarea în cadrul 

Programului. 

Luând în considerare faptul că apelul este deschis până la data de 23.01.2023, este necesară 

emiterea, în regim de urgență, a unei hotărâri a Consiliului Județean Botoșani, prin care se aprobă: 

- depunerea cererii de finanțare 

- devizul general al obiectivului de investiții pentru proiect 

- punerea la dispoziție a imobilelor pe care se implementează proiectul. 

 

http://www.cjbotosani.ro/
mailto:consiliu@cjbotosani.ro
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De asemenea, fiecare UAT inclusă în cererea de finanțare trebuie să îndeplinească condițiile de 

eligibilitate prevăzute în Ghidul de finanțare și să nu depună cerere de finanțare în cadrul aceleiași sesiuni, 

o cerere de finanțare în calitate de solicitant. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean a proiectului de hotărâre, în forma 

prezentată. 

  

 

Direcţia Dezvoltare şi Promovare                                                         Direcţia Buget- Finanţe 

         Director executiv,                                                                                 Director executiv, 

         Otilia  MORUZ                                                                                           Magda DIDII 

 
 

 

 

Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală                    Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice                 

                  Director executiv,                                                                   Director executiv,                                                                                                                                                                      

                  Amalia MARIAN                                                                 Antonela  PĂTRAŞCU                                                                              


