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IWSI 
privind modificarea si completarea H.C.L. nr.130/22.10.2021 - "aprolUarea accesarli Programului 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. in transP rtun, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punc( dev°. ed ere energetic: statil de reincarcare 

pentru vehicule electrice in localitap si a ch eltmehlor legate de proiect" 

Consiliul Local al orasului Comfinelti, judelul Baclu, cc se va intruni in sedinta 
ordinard convocata in data de 	.. 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 48219/A din 16.11.2021 intocmit de catre Biroul Programe din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti in care se propune modificarea si 
completarea H.C.L. nr.130 din 22 oct 2021 cu suma de 50.000 lei, pentru realizarea studiilor tehnice, 
a consultantei si a managementului, necesare depunerii proiectului <C Statii de reinearcare pentru 
vehicule electrice in orasul Cornanesti, judetul Bacau » pe Programul privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in 
localitati; 
- Referatul de aprobare nr. 48219/B din 16.11.2021 al Primarului Orasului Comanesti; 

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Comanesti. 
In conformitate cu: 

- Ordinul 1962/2021 privind aprobarea Ghidului de finantare a Prograrnului privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule 
electrice; 

- prevederile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

In temeiul art. 129, alin.2, lit. b, art. 139, attn.', art. 196, alin. 1, lit. a si art. 197 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adopta urmatoarea: 

HO 11h flI•ui.t 
Art.l.  Consiliul Local al orasului Comalnesti aproba completarea si modificarea Art.l. din H.C.L. 
nr.130/22.10.2021 "aprobarea accesarii Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule elect, ice in localitati si a cheltuielilor 
legate de proiect", dupa cum urmeaza: 

"Consiliul Local al orasului ComAnesti aproba accesarea Programului privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice 
In localitati, prin Proiectul cc Stall de reincarcare pentru vehicule electrice in orasul Comane§ti, judetul 
Bacau >>". 

Art.2.  Consiliul Local al orasului Comanesti aproba completarea si modificarea Art.2. din H.C.L. 
nr.130/22.10.2021 "aprobarea accesarii Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
sera in transporturi, prin promovarea infrastnicturii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: statii de reincArcare pentru vehicule electrice in localitati si a cheltuielilor 
legate de proiect", dupa cum urnieaza: 
"Consiliul Local al orasului Comahesti aproba comandarea, executarea si plata in suma de 50.000,00 
lei cu TVA, a documentatiei tehnice, a consultantei si a managementului pentru Proiectul cc Statii de 
reincarcare pentru vehicule electrice in orasul Cornanesti, judetul Bacau >>" 



Art.3. Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari, celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 130 
din 22.10.2021 "aprobarea accesarii Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
sera in transporturi, Fin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati si a cheltuielilor 
legate de proiect", raman in vigoare. 

Art.4.  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judecului Bacau, Primarului orasului 
Comanesti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul Orasului 
Comdriesti — U.A.T., pentru ducere la indeplinire, Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la 
comunicare la Tribunalul Bacau, 

IN1TIATORI: 
Avizat pentru legalitate 

PIUMAR, 	Biroul Programe 	 Secretarul general al oraqului, 
cc. Viorel Miron 	Lupu Cristina 	 cons. juridic Daniela Chirila 
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Clobiinu, Nr.2 ,1 eleforn 0234-374272, Far 0234-374278, Web: Bitig,2rmstaigyantrn.rg; 
Nr. 48219/A din 16.11.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea i completarea H.C.L. nr.130/22.10.2021 - "aprobarea accesarii Programului 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare 

pentru vehicule electrice in localitati si a chelmiehlor legate de proiect" 

Biroul Programe, Dezvoltarea Localitatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
orasului Comanesti, propune modificarea i completarea H.C.L. nr.130 din 22 oct 2021 cu suma de 
50.000 lei necesard realizarii studiilor tehnice (studiu de fezabilitate, documentatie pentru obtinerea 
Certificatului de urbanism, intocmire deviz general si devize pe obiecte, asistenta tehnica din partea 
proiectantului), a consultantei (redactare cerere de finantare, verificarea conformitatii solutiilor de 
proiectare, asistenta la intocmirea dosarului de finantare, asistenta la formularea raspunsurilor la 
solicitarile de clarificari ale finantatorului) si a managementului (managementul de proiect pe durata 
implementarii obiectivului, redactarea cererilor de decontare, asistenta la intocmirea dosarului / 
dosarelor de decontare, redactarea si intocmirea raportului de finalizare project) necesare depunerii 
proiectului << Stant de reincarcare pentru vehicule electrice in °roil! Comfineni, judetul Bacau >> pe 
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de 
reincarcare pentru vehicule electrice in localitati. 
Scopul Programului it reprezinta imbunataiirea calitàtii  mediului prin reducerea emisiilor de gaze Cu efect de 
sera prin stimularea utilizaril vehiculelor electrice. 
Obiectul Programului reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie 
electrica. 
Finantarea Programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu. Sume finantate - pentru 
UAT oras - maximum 2.000.000 lei. 
Intensitatea finantarii este de parka la 100% din cheltuielile eligibile, acestea find: 
- achizitia de statii de reincarcare a vehiculelor electric,e (formate din min 2 puncte de reincarcare, 
alimentate de acelasi punct de livrare din releaua publica de distributie, din care un punct de 
reincarcare permite incarcarea multistandard in curent continuu la o putere > 50 kW si tin punct de 
reincarcare permite incarcarea in curent alternativ la o putere > 22 kW a vehiculelor electrice); 
- cheltuieli cu lucrari de constructii i manta] al statiilor de reincarcare; 
- chehuieli aferente instalatiilor electrice, cu exceptia cheltuielilor aferente instalatiei de racordare; 
- cheltuieli efectuate pentru realizarea si instalarea panoului de informare; 
- TVA aferent proiectului; 
- publicitate — cheltuieli cu panoul de informare; 
- active necorporale noi (brevete, licente, know-how); 
- cheltuieli cu proiectarea, maxim 6% din valoarea investitiei de baza; 
- cheltuieli cu consultanta, maxim 4% din valoarea investitiei de baza. 
Suma necesara realizarii documentatiei tehnice, consultant& si management este de 50.000,00 lei 
(inclusiv TVA). Programul vizeaza dezvoltarea transporailui ecologic. 

Fara de cele propuse, rog dispuneti. 

intoemit - Lupu Cornelia Cristina 
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CAobAnu, Nr.2 , Telefon: 0234-374272, Fax: 0234-374278, Web: ap'eprpogrjacomagtstia; 

Nr. 48219/B din 16.11.2021 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea §i completarea H.C.L. nr.130/22.10.2021 - "aprobarea accesArii Programului 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serA in transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punet de vedere energetic: statii de reincarcare 

pentru vehicule electrice in localitati si a cheltuielilor legate de proiect" 

Avand in vedere Raportul de specialitate privind modificarea si completarea H.C.L. nr.130 din 22 oct 
2021 cu suma de 50.000 lei necesata realizarii studiilor tehnice (studiu de fezabilitate, documentatie 
pentru obtinerea Certificatului de urbanism, intocmire deviz general si devize pe obiecte, asistentä 
tehnica din partea proiectantului), a consultantei (redactare cerere de finantare, verificarea 
conformitatii solutiilor de proiectare, asistenra la intocmirea dosarului de finantare, asistenta la 
formularea raspunsurilor la solicitdrile de clarificAri ale finantatorulta) si a managementului 
(managementul de proiect pe durata implementatii obiectivului, redactarea cererilor de decontare, 
asistenta la intocmirea dosarului / dosarelor de decontare, redactarea si intocmirea raportului de 
finalizare project) necesare depunerii proiectului cc Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in 

orapil ComAnent, judetul Back' >> pe Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera 
in transporturi, prin promovarea infrastruchirii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati, consideram 
oportund aprobarea. 

PRIMAR, 
ec. VIOREL MIRON 


