ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Stații de
încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Buzău în vederea aplicării la
„Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport
rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru
vehicule electrice în municipiile reședință de județ”
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
9/CLM/09.01.2019, prin care se propune aprobarea aplicării la “Programul
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct
de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile
reședință de județ”;
- raportul de specialitate nr. 2.986/09.01.2019 al Serviciului Dezvoltare și
Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Municipiului
Buzău;
- avizul Comisiei Tehnico-Economice a Municipiului Buzău nr.
60/09.01.2019
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
- prevederile Ordinului nr. 760/2018 al Ministrului Mediului pentru
aprobarea Ghidului de Finanțare a 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 municipiile reşedinţe de judeţ.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 115,
alin (1), lit. b) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă contractarea finanțării prin aplicarea la “Programul
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct
de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile
reședință de județ” a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău.
Art.2.- Se împuternicește primarul Municipiului Buzău, dl. Constantin Toma
să reprezinte Municipiul Buzău în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu.
Art.3.- Se aprobă punerea la dispoziție pentru realizarea proiectului a
următoarelor locații:
Amplasament 1: Aleea Trandafirilor
- Numărul stațiilor de încărcare: 2 stații cu 4 puncte de reîncărcare (în
vecinătatea magazinului Mc Donald`s și vis-a-vis de biserica Sfinții Îngeri/CF nr.
68450).
Amplasament 2: Bulevardul "1 Decembrie 1918"
- Numărul stațiilor de încărcare: 1 stație cu 2 puncte de reîncărcare
(intersecție cu Strada Independenței/CF. 67095).
Amplasament 3: Bulevardul Unirii/“Calea Eroilor “
- Numărul stațiilor de încărcare: 2 stații cu 4 puncte de reîncărcare (în
dreptul magazinului Kaufland ăn vecinătatea parcării restaurantului Diana lângă
obiectivul Patinoar. Regimul juridic al terenului conform CF. 67138, 67099,
68146).
Amplasament 4: Șoseaua Brăilei:
- Numărul Stațiilor de Încărcare: 2 stații cu 4 puncte de reîncărcare (vis-avis de Grup ROMET. Regimul juridic al terenului conform CF. 67098, 67102,
67094, 67132).
Amplasament 5: Șoseaua Spătaru, nr. 32:
- Numărul Stațiilor de Încărcare: 1 stație cu 2 puncte de reîncărcare (în
apropierea obiectivelor METATOOLS, COMAT GRUP S.R.L. Regimul juridic al
terenului conform CF. 66883).
Art.4.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului finanțat prin
„Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în
municipiile reședință de județ” prevăzuți în anexa nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.5.- Se aprobă studiul de fezabilitate pentru proiectul finanțat prin
„Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în
municipiile reședință de județ” prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.6.- Întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și
derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor se realizează în
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.
Art.7.- Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii de
10% din valoarea totală eligibilă a proiectului în cuantum de 193.193,77 lei
inclusiv TVA, precum și asigurarea cheltuielilor neeligibile pentru realizarea
proiectului în cuantum de 0 lei.
Art.8.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare și
Implementare Proiecte, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Bogdan – Florin Hudițoiu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

Buzău, 17 ianuarie 2019
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, în
ședința din data de 17 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată cu
un număr de 23 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numarul total de
23 de consilieri locali în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 9/CLM/09.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Buzău în
vederea aplicării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de
reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”
Având în vedere că Municipiul Buzău își propune atingerea și depășirea
obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de
seră, până în 2020, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de
energie regenerabilă în zona de acțiune a municipiului Buzău, în ceea ce
priveşte reducerea emisiilor de CO2 prin intermediul unui randament energetic
sporit și pentru a traduce angajamentul politic în măsuri și proiecte concrete, se
angajează să implementeze o serie de proiecte integrate.
Unul din obiectivele principale care stă la baza implementării acestui
proiect, este încurajarea publicului prin utilizarea mijloacelor alternative de
deplasare nepoluante, aferente mobilității urbane și asigurarea infrastructurii
necesare reîncărcării acestora.
Printre mijloacele alternative de mobilitate se înscriu și autovehiculele cu
propulsie electrică sau hibridă, care necesită infrastructură pentru alimentarea cu
energie electrică.
Suprafața necesă pentru amplasarea fiecărei stați cu minim de 2 puncte de
încărcare este de 6 mp, astfel asigurându-se un minim 2 locuri de parcare.
Chltuielile eligibile in cadrul acestui proiect finanta de Autoritatea Fondului
pentru Mediu sunt:
 cheltuieli pentru achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice;
 cheltuieli cu lucrări de construcţii şi montaj al staţiilor de reîncărcare;
 cheltuieli aferente instalaţiilor electrice, cu excepţia cheltuielilor aferente
instalaţiei de racordare până la punctul de delimitare;
 cheltuieli efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;
 cheltuieli cu studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic, în procent de
maximum 4% din care lucrări Construcție+Montaj (C+M);
Locațiile propuse în vederea realizării proiectului sunt:
Amplasament 1: Aleea Trandafirilor
Numărul stațiilor de încărcare: 2 stații cu 4 puncte de reîncărcare (în vecinătatea
magazinului Mc Donald`s și vis-a-vis de biserica Sfinții Îngeri/CF nr. 68450).

Amplasament 2: Bulevardul "1 Decembrie 1918"
Numărul stațiilor de încărcare: 1 stație cu 2 puncte de reîncărcare (intersecție cu
Strada Independenței/CF. 67095).
Amplasament 3: Bulevardul Unirii /“Calea Eroilor “
Numărul stațiilor de încărcare: 2 stații cu 4 puncte de reîncărcare (în dreptul
magazinului Kaufland în vecinătatea parcării restaurantului Diana lângă
obiectivul Patinoar. Regimul juridic al terenului conform CF. 67138, 67099,
68146).
Amplasament 4: Șoseaua Brăilei:
Numărul Stațiilor de Încărcare: 2 stații cu 4 puncte de reîncărcare (vis-a-vis de
Grup ROMET. Regimul juridic al terenului conform CF. 67098, 67102, 67094,
67132).
Amplasament 5: Șoseaua Spătaru nr. 32:
Numărul Stațiilor de Încărcare: 1 stație cu 2 puncte de reîncărcare (în apropierea
obiectivelor METATOOLS, COMAT GRUP SRL. Regimul juridic al terenului
conform CF. 66883).
Anexez proiectul de hotărâre în vederea adoptării de către dvs. în forma şi
conţinutul prezentat.

P R I M A R,
Constantin Toma
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Serviciul Dezvoltare si Implementare Proiecte
Nr. 2.986/09.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Buzău în
vederea aplicării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de
reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”
Conform datelor statistice, numărul mașinilor electrice, hibrid-electrice
înmatriculate în România a crescut considerabil, ceea ce face necesară crearea
unei rețele de stații de încărcare electrice.
Amplasamentele sunt localizate în intravilanul municipiul Buzau, fapt
pentru care prin proiect au fost luate măsuri de diminuare a impactului asupra
mediului.
Pe perioada de execuție a lucrărilor de amenajare a amplasamentelor,
impactul este foarte redus, local, noxele fiind în special legate de praf, zgomot și
noxe rezultate din funcționarea utilajelor.
Efectele semnificative posibile ale proiectului se referă la emisiile poluante
ce vor consta în praf, emisii din activitatea de transport, precum și perioada de
execuție zgomotul rezultat din operațiile de branșare la rețeau electrică prin
exploatarea utilajelor.
Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitățile care pot
constitui surse de poluare a atmosferei sunt emisiile de dioxid de carbon CO2,
generate de traficul auto de pe căile rutiere învecinate.
Activitatea desfășurată de stație, nu produce surse de poluare mediului
înconjurător, aceasta constând în alimentarea autovehiculelor electrice cu
energie electrică.
Obiectivul de investiție propus asigură o îmbunatatire din punct de vedere
a protectiei mediului, față de activitatea derulată anterior de alte tipuri de stații de
alimentare cu combustibili fosili.
Asigurarea infrastructurii destinată încărcării autovehiculelor electrice,
contribuie la dezvoltarea conceptului de transport nepoluant și reducerea
emisiilor de dioxid de carbon CO2 din atmosferă.
Prin obiectivul de investiție nu se diminuează spațiile verzi, nu se
defrișează arbori, stațiile fiind amplasate în zonele importante ale Municipiul
Buzau.
Locatiile propuse in vederea realizarii proiectului sunt:
Amplasament 1: Aleea Trandafirilor
Numarul stațiilor de încărcare: 2 stații cu 4 puncte de reîncărcare (în vecinatatea
magazinului Mc Donald`s și vis-a-vis de biserica Sfinții Ingeri/CF nr.68450)

Amplasament 2 : Bulevardul "1 Decembrie 1918"
Numarul stațiilor de încărcare: 1 stație cu 2 puncte de reîncărcare (intersectie cu
Strada Independenței/CF.67095)
Amplasament 3: Bulevardul Unirii /“Calea Eroilor “
- Numarul stațiilor de încărcare: 2 stații cu 4 puncte de reîncărcare (in dreptul
magazinului Kaufland in vecinatatea parcarii restaurantului Diana langa
obiectivul Patinoar. Regimul juridic al terenului conform CF.67138, 67099,
68146).
Amplasament 4: Soseaua Brailei:
- Numarul Statiilor de Incarcare: 2 statii cu 4 puncte de reincarcare;(vis-a-vis
de
Grup
ROMET.
Regimul
juridic
al
terenului
conform
CF.67098,67102,67094,67132)
Amplasament 5: Soseaua Spataru nr.32.:
- Numarul Statiilor de Incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare (in
apropierea obiectivelor METATOOLS, COMAT GRUP SRL. Regimul juridic al
terenului conform CF.66883)

SERVICIUL DEZVOLTARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE,
LUMINITA COLTEANU

