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 HOTARAREA  

nr. 13 din 01.03.2022      

pentru participarea UAT MĂGIREȘTI la Programul 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: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice 

în localități pentru obiectivul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul 

transporturi prin înființarea stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice în comuna 

Măgirești” 

 
 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr. 

1610/25.02.2022,  

 raportul compartimentului de specialitate aflat in subordinea primarului comunei 

Magiresti inregistrat sub numarul 1611/25.02.2022 

  avizul favorabil cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al comunei Măgireşti,  

In baza prevederilor: 

 art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modficarile si 

completarile ulterioare; 

 art. 129, alin. 4, lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri 

pentru realizarea locuintelor, republicata; 

 Prevederile Ordinului 1962/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare 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: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități; 

 HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice; 

 

 

HOTARASTE 

 

Art. 1. - Se aprobă participarea UAT MĂGIREȘTI la Programul 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: stații de reîncărcare 
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pentru vehicule electrice în localități prin obiectivul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în sectorul transporturi prin înființarea stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice în 

comuna Măgirești”, denumit în continuare obiectiv. 

Art. 2. – Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici, 

inclusiv Anexa nr. 1 privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin obiectiv. 

Art. 3. – Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor 

neeligibile ale obiectivului, conform Anexa nr. 2 la HCL; 

Art. 4. – Se aprobă contractarea finanțării pentru obiectiv prin Programul 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: stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități 

Art. 5. - Se aprobă  reprezentarea UAT MĂGIREȘTI în relația cu Administrația 

Fondului pentru Mediu de către primarul UAT MĂGIREȘTI, CÂDĂ Ionică; 

Art. 6. – UAT MĂGIREȘTI își ia angajamentul privind întocmirea documentației de 

achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea 

lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice. 

Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul UAT 

MĂGIREȘTI. 

Art. 8  Prin grija secretarului comunei Măgireşti, prezenta hotărâre se va comunica: 

 Instituţiei Prefectului judeţului Bacău 

 Primarului comunei Măgireşti 
         

 

 

 

 

 
Preşedinte de şedinţă                                                                                                 contrasemnează 

Iftimie Radu                                                                                                             secretar general 

                                                                                                Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu       voturi pentru,     .voturi împotrivă,            abţineri de cei        consilieri locali 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr. 1 la HCL NR.  13  DIN 01.03.2022 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

OBIECTIV: „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturi prin 

înființarea stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice în comuna Măgirești” 

 

Prin prezentul obiectiv se urmărește Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Comuna Măgirești 

prin realizarea a două stații de reîncărcare e vehiculelor electrice. 

 

Indicatori tehnici: 

 

 Lucrări de construcție și montaj a stațiilor de reîncărcare, formate din două puncte de 

reîncărcare/ pentru fiecare stație, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de 

distribuție, din care un punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent 

continuu, la o putere ≥ 50 kW și un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ 

la o putere ≥22 kW a vehiculelor electrice. 

 Stațiile de reîncărcare sunt în conformitate cu cerințele standardului pe părți SR EN IEC 61851 

(Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice). 

 Stațiile de reîncărcare sunt echipate cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform 

descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ și cu conectori 

multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform 

descrierii din Standardul SR EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu. 

 Lucrări de instalații electrice pentru racordarea stațiilor de reîncărcare. 

 Stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - 

minim 1.5 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză. 

 Amenajarea locurilor de parcare aferente punctelor de reîncărcare  marcate cu culoarea 

verde, cu imaginea din panoul de informare.  

 

Indicatori economici: 

Valoarea totală a investiţiei este de 535,886.13 lei inclusiv TVA,  

din care C+M: 120,670.95 lei inclusiv TVA. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                                                 contrasemnează 

Iftimie Radu                                                                                                             secretar general 

                                                                                                Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr. 2 la HCL NR. 13  DIN 01.03.2022 

 

DEFALCARE VALORI OBIECTIV  

CHELTUIELI ELIGIBILE - NEELIGIBILE 

 

 

OBIECTIV: „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturi prin 

înființarea stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice în comuna Măgirești” 

 

 

 

 

LEI inclusiv TVA 

 OBIECTIV 1 

Cheltuieli  

eligibile 

Cheltuieli  

neeligibile 
TOTAL 

Ajutor public nerambursabil (AFM) 378.812,09   378.812,09 

Contribuție financiară + cheltuieli neeligibile 0,00 157.074,04 157.074,04 

Total 378.812,09 157.074,04 535.886,13 

*Procent contribuție financiară  0%     

 

 

 

 
Preşedinte de şedinţă                                                                                                 contrasemnează 

Iftimie Radu                                                                                                             secretar general 

                                                                                                Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu       voturi pentru,     .voturi împotrivă,            abţineri de cei        consilieri locali 

 

 


