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H O T Ă R Â R E 

privind acordul Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției 

proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Stații de reîncărcare 

a vehiculelor electrice în Municipiul Botoșani” 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 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 
analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind exprimarea acordului 

Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea 

procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în 

Municipiul Botoșani” 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; 

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Edilitare și Direcției Economice, 

precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

în conformitate cu Ordinul nr. 1962 din 29 octombrie 2021 al Ministrului Mediului, 

Apelor și Pădurilor 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: staţii de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în localităţi; 

în baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. k) 

și s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările 

ulterioare; 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Consiliul Local al Municipiului Botoșani își exprimă acordul cu privire la 

contractarea finanțării și participarea municipiului Botoșani în 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: stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, desfășurat de Administrația Fondului pentru 

Mediu, cu propunerea de proiect având ca titlu „Stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în 

municipiul Botoșani”, având o valoare totală de 3.061.483,30 lei,  inclusiv TVA. 

 

 

Art. 2 Consiliul Local al Municipiului Botoșani își exprimă acordul cu privire la 

contractarea sumei de 2.789.971, 57 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile eligibile ale 

proiectului  „Stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în municipiul Botoșani”, precum și 



 

susținerea eventualei contribuții proprii aferente cheltuielilor eligibile ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului. 

 

Art. 3 Consiliul Local al Municipiului Botoșani își exprimă acordul cu privire la 

susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului “ Stații de reîncărcare a vehiculelor electrice 

în municipiul Botoșani”, în cuantum de 271.511,74  lei, inclusiv TVA. 

 

Art. 4 UAT Municipiul Botoșani se angajează să întocmească documentațiile de achiziții 

publice, să organizeze și să deruleze procedurile de achiziții publice și să realizeze lucrările în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice. 

 

Art. 5 Se aprobă documentația tehnică – Studiu de fezabilitate și principalii indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare a vehiculelor electrice 

în municipiul Botoșani”, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. 6 Se mandatează Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cosmin Ionuț Andrei, să 

semneze în numele și pe seama UAT Municipiul Botoșani cererea de finanțare a proiectului 

“Stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în municipiul Botoșani” cu toate anexele 

acesteia, a tuturor documentelor aferente proiectului și să reprezinte Municipiul Botoșani în 

relația cu Administrația Fondului pentru Mediu. 

 

Art. 7 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

   Consilier, Daniel Botezatu                               Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

 

Botoșani, 30 martie 2022 

Nr. 112 
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Anexa la HCL nr. 112 din 30.03.2022 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE 

INVESTIȚII 

“Stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în municipiul Botoșani” 

 

a) Indicatori tehnici 

Numărul de stații propuse a fi instalate: 15 buc 

Numărul punctelor de încarcare/ stație: 2 (1x 22kW;1x50kW) 

Numărul locurilor de parcare dedicate: 30 buc 

Putere instalată/ stație: 75 kW 

Garanția sistemului proiectat: 60 de luni 

Cantitatea de CO2 diminuată prin instalarea stațiilor: 1105,51 kg CO2 

 

b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni  

Durata de realizare a investiției este de 18 luni, din care: 

• faza de pregătire – proiectare – obținere avize, procedura de licitație, contractare: 9 

luni; 

• lucrări de C+ M: 9 luni 

 

c) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, 

cu TVA și respectiv fără TVA, din care construcții – montaj (C+M), în conformitate cu 

Devizul General: 

Valoarea totală a investiției este: 

- Valoare fără TVA: 2.573.392,32 lei din care C+ M: 408.399,92 lei 

- Valoare TVA: 488.090,98 lei din care C+M: 77.595,98 lei 

- Valoare totală : 3.061483,30 lei din care C+M: 485.995,90 lei  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

   Consilier, Daniel Botezatu                               Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 


