ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂRE
DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI, A
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE
PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN
A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE
PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanţare depuse în parteneriat cu Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat.
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
234/CLM/25.07.2018, prin care se propune participarea în cadrul proiectului „Achiziție de
mijloace de transport public – autobuze electrice”, de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de
aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a
unei achiziții publice ocazionale;
- raportul Serv. Dezvoltare si Implementare Proiecte nr.21.273/25.07.2018 ;
- avizul comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local
al Municipiului Buzău;
- OUG nr.47/ 08.06. 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei
fondurilor europene
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) si e), alin. (4), lit. f), alin. (6), lit. a), pct. 9,11 și 14, alin.
(7), lit.a), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 62, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă participarea UAT Municipiul Buzău ca partener în cadrul proiectului
„Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, în vederea depunerii şi obţinerii
finanțării acestuia din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4,
Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1.
Art. 2. Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi UAT Municipiul Buzău partener,
în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport
public –autobuze electrice” conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții
publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
lider de parteneriat şi UAT Municipiul Buzău, în vederea realizării în comun a achiziţiei de
mijloace de transport public - autobuze electrice, staţii de reîncărcare a autobuzelor electrice şi
echipamente/sisteme de transport inteligente (după caz), în cadrul proiectului „Achiziție de
mijloace de transport public –autobuze electrice” conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă achiziţionarea de către MDRAP în numele UAT Municipiul Buzău a
unui număr de 9 autobuze electrice, cu lungimea de 12m, a unui număr de 3 staţii de
reîncărcare rapidă și a unui număr de 9 stații de încărcare lentă (normală) a autobuzelor
electrice şi echipamente/sisteme de transport inteligente asa cum sunt descrise in indicatorii
tehnico-economici/nota de fundamentare conform Anexei 3 la prezenta hotarare.
ART 5. Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, staţiilor de
reîncărcare, a echipamentelor/sistemelor de transport inteligente (după caz), solicitate la
finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul Buzău în cadrul
proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”, în cuantum de
30,245516 lei inclusiv TVA.
ART 6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Buzau, reprezentând
contribuția de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din
proiect, în cuantum de 3,024 mil. Lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de
mijloace de transport public –autobuze electrice”.
ART 7. Se aprobă achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare
investiţiilor aferente UAT Municipiul Buzau în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de
transport public –autobuze electrice”.
ART 8. Se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata
implementării activităţilor proprii ale proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –
autobuze electrice”, pentru implementarea în condiții optime a investiţiilor propuse şi a
activităţilor complementare acestora.
ART 9. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării investiţiilor
aferente UAT Municipiul Buzau în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –
tramvaie/troleibuze/autobuze electrice”, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a
cheltuielilor din fondurile europene şi structurale de investiţii.
ART 10. Se împuternicește Primarul Municipiului Buzau, dl. Constantin Toma
reprezentantul legal al UAT Municipiul Buzau să semneze Acordul de parteneriat şi
Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale ce
va fi încheiat între între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - lider de
proiect şi UAT Municipiul Buzau.

ART. 11. -Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare și
Implementare Proiecte, va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Maria Ionescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 27 iulie 2018
Nr. 184

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 27 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit.
f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată,
cu un număr de 21 voturi pentru, -- abţineri şi -- voturi împotrivă, din numărul total
de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr.234 /CLM/25.07.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind PARTICIPAREA ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE
APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A
INVESTIȚIEI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ŞI DE APROBARE A
ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND
REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE
PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanţare depuse în parteneriat cu Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat.
In Municipiul Buzău transportul urban este un factor de influență major, fiind la randul
sau marcat de gradul de dezvoltare economica si sociala la nivel local. Dezvoltarea
Municipiului in decursul ultimilor ani, corelată cu lansarea unor obiective productive și de
comert şi servicii, au condus la o crestere considerabila a transportului urban pentru toate
categoriile de vehicule.
Cresterea gradului de motorizare, coroborată cu o capacitate limitată a arterelor de
circulatie care nu mai pot asigura în mod eficient fluența circulatiei, va accelera atingerea
limitei de capacitate in anumite puncte critice ale retelei de transport.
Conform documentelor strategice Planul de Mobilitate Urbana Durabila, Strategia
Integrata de Dezvoltare Urbana si Documentul Justificativ pentru Axa prioritara 4, Municipiul
Buzau isi asuma promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate
tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare
Avand in vedere fatul ca MDRAP urmărește a veni în sprijinul orașelor din România
care intenționează să își reînnoiască materialul rulant pentru transport public urban, prin
implementarea, cu sprijin din partea JASPERS, a unor proiecte co-finanțate prin Programul
Operațional Regional 2014 – 2020, pentru achiziția de material rulant (tramvaie, troleibuze,
autobuze electrice) si avand in vedere Cadrul pentru implementarea prezentului proiect care a
fost reglementat de către guvernul României prin OUG 47 din 8.06.2018 UAT Municipiul
Buzau isi propune participarea alaturi de MDRAP la implementarea unui proiect in partemeriat
care vizeaza modernizarea transportului local.
Față de cele prezentate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,

Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Serviciul Dezvoltare si Implementare Proiecte
Nr. 21.273/25.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind PARTICIPAREA ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE
APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A
INVESTIȚIEI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ŞI DE APROBARE A
ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND
REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE
PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanţare depuse în parteneriat cu Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat.
Luand in considerare necesitatile identificate, Municipiul Buzău si-a propus ca obiectiv
strategic dezvoltarea si modernizarea sistemului de transport public pentru al face mult mai
atractiv pentru polulatie si turisti, pentru a sustine astfel reducerea emisiilor de CO2 (GES).
Activitatile intreprinse se vor concentra cu preponderenta pe necesitatile identificate la nivelul
documentelor strategice SIDU si PMUD si vor viza achizitia de autobuze ecologice,
modernizarea stațiilor de transport public, implementarea de aplicatii mobile de calatorie,
implementarea de sisteme de informare in timp real și de monitorizare, optimizarea
frecventelor, activitati integrate ce vor conduce la cresterea numarului de calatori, a calitatii si
sigurantei serviciului public de transport.
Noul concept integrat ecoeficient si activ de mobilitate urbană va fi integrat cu solutiile
de sistematizare a infrastructurii, cu sistemul de taxare universal pt toate solutiile de calatorie,
cu solutiile inteligente de management al traficului, cu solutiile de mobilitate urbana alternative
si cu alte sisteme conexe.
Necesitatea identificata in cadrul PMUD in Cap. 3.2 Transport Public releva ca flota
invechita de autobuze, inexistenta unui sistem integrat de ticketing si alte elemente conexe
sunt elemente care scad atractivitatea transportului public, conducand la utilizarea intensiva a
transportului privat in detrimentul transportului public.
Prin activitatile propuse in cadrul proiectului, (respectiv prin: achizitia de autobuze,
modernizarea stațiilor de transport public, implementarea de aplicatii mobile de calatorie,
implementarea de sisteme de informare in timp real și de monitorizare, optimizarea
frecventelor, activitati integrate pentru a face mai facil accesul la servicile de transport, sisteme
de management al flotei pentru optimizarea timpilor de calatorie) se va obtine tranzitia de la
utilizarea preponderenta a autoturismului propriu, la utilizarea la scara mai larga a transportul
public, concomitent cu creşterea cotei modale a transportului public/modurilor nemotorizate.
Toate activitatile de mai sus au ca obiectiv principal reducerea emisiilor de CO2 (GES)

Avand in vedere fatul ca MDRAP urmărește a veni în sprijinul orașelor din România
care intenționează să își reînnoiască materialul rulant pentru transport public urban, prin
implementarea, cu sprijin din partea JASPERS, a unor proiecte co-finanțate prin Programul
Operațional Regional 2014 – 2020, pentru achiziția de material rulant (tramvaie, troleibuze,
autobuze electrice) si avand in vedere Cadrul pentru implementarea prezentului proiect care a
fost reglementat de către guvernul României prin OUG 47 din 8.06.2018 UAT Municipiul
Buzau isi propune participarea alaturi de MDRAP la implementarea unui proiect in partemeriat
care vizeaza modernizarea transportului local.
Valoarea totală a proiectului rezultă din Nota de Fundamentare, prevăzută în anexa nr.
3, pusă la dispoziție de MDRAP – liderul de parteneriat responsabil cu întocmirea
documentațiilor tehnice și a studiului de oportunitate.
Țînând cont de competențele de aprobare ale consiliilor locale s-a întocmit alăturatul
proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului
Local al Municipiului Buzău.

SERVICIUL DEZVOLTARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE
LUMINITA COLTEANU

ANEXA NR.3
la Hotărârea nr______/ 27 iulie 2018
a Consiliului Local al Municipiului Buzău
Indicatorii tehnico-economici/nota de fundamentare
PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanţare depuse în parteneriat cu Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat.
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1.5
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cheltuieli de informare si publicitate*
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100.000

cheltuieli cu salariile *

lei

176.400

cheltuieli cu avize si acorduri necesare
pentru instalarea statiilor de incarcare *

lei

Total (lei)* fara TVA

15.000

mil. Lei
25,4164

Total (lei) cu TVA

Mil. Lei

30,245516

