PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: anul 2022, luna februarie, ziua 04 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului local al
comunei Rona de Sus, judetul Maramures, convocata in baza art.133 alin.4 din Cod Administrativ.
La apelul nominal facut de secretara comunei, la sedinta ordinara participa 10 consilieri din totalul de 12
consilieri.
Absenti, consilierii : Mesco Vasile, Negrea Vasile. Dl consilier Mesco a anuntat secretarul comunei ca este
in sesiune si nu poate fi prezent la sedinta.
Sedinta este legal constituita si deschisa
La sedinta Consiliului local, participa de drept: Semeniuc Alexa- primar al comunei, Bota Florica secretar al comunei;
Presedinte de sedinta: dl consilier HOZA ION
Ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind participarea in cadrul 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 si aprobarea
investiției ”REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ IN TRANSPORTURI, PRIN
PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE PENTRU
VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA RONA DE SUS, JUDETUL MARAMURES”
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in unanimitate ( 10 voturi ,,pentru,,)
Proiectul de hotarare a fost insotit de raport de aprobare si raport de specialitate. Anexa – deviz general.
Dl primar prezinta raportul de aprobare la proiectul de hotarare supus dezbaterii, in care se arata ca a fost lansat
programul „ STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE, finantat prin AFM, care ar
fi oportun pentru locuitorii comunei Rona de Sus si nu numai. Aceasta statie va fi amplasata pe locul unde sunt
amplasate in prezent, tomberoanele. Pe viitor am putea achizitiona si un autobuz electric pentru transportul
elevilor.
OBIECTIVUL PROGRAMULUI il reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor de
energie electrica si vizeaza dezvoltarea transportului ecologic
Suma maxima finantata pentru instalarea unei statii de reincarcare este de 190 mii lei, valoare ce
reprezinta 100% din cheltuielile eligibile. In proiectul de hotarare propus:
Valoarea totala a investiției este de 183.224,98 lei fără TVA, respectiv 217.983,40 lei TVA inclus
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 189.896,27 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile: 28.087,13 lei
Numarul de statii propuse a fi instalate: 1 buc
Numarul locurilor de parcare dedicate: 2 buc
Garantia sistemului proiectat: 60 de luni
Presedintii comisiilor de specialitate: economica, juridica si urbanism arata ca avizul comisiilor de
specialitate, este favorabil.
Nefiind discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanumitate: 10 voturi „pentru”
D-na consilier Luscan arata ca este foarte urgent instalarea unor dale langa scoala pentru siguranta elevilor,
iar dl primar arata ca se are in vedere acest lucru.
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta declara sedinta de indata a Consiliului Local din data de 4
februarie 2022, inchisa.
Presedinte de sedinta,
Hoza Ion

Secretar al comunei
Florica Bota

