
Proiect nr. h
Aviz toate comisiile

ROMAN|A
oRAguL BtcAZ

JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOGAL

HOTARARE
Nr. din 17.01.2022

proiect de hotdrdre privind aprobarea inscrierii proiectului ,,Stafii de reincdrcare
vehicule electrice in oragul Btcaz,judeful Neam!" in cadrul ,,Programului privind

reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: stalii de reincdrcare pentru vehicule electrice in locatitdff', derulat de

Administralia Fondului pentru Mediu 9i ?ntocmirii documentaliei necesare
solicitdrii finanfdrii, precum 9i aprobarea Notei conceptuale pentru acest obiectiv

de investilie

Gonsiliul Local al oragului Bicaz, judelul Neam!, intrunit in gedinfa
extraordinard convocatd de indati din data de 17.01.2022, in conformitate cu
prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptati la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr.19911997,,,prin autonomie
locald se intelege dreptul gi capacitatea efectivd ale autoritdlilor administraliei publice
locale de a solutiona gi de a gestiona, in cadrul legii, in nume propriu gi in interesul
popula{iei locale, o parte importantd a treburilor publice";

Avdnd in vedere prevederile:
- art. 15, alin. (2) 9i art. 120, alin. (1) 9i art. 136 din Constitutia RomAniei,

republicatd;
- art. 2, alin. (2), arl. 41, alin. (5), art. 50, alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61 , art. 62 gi

art.70 din Legea nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
actelor normative, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- Ordinului Ministerulrufr Mediului, Apelor si Pddurilor nr. 196212021 pentru
aprobarea Ghidului de finanlare a Programului privind reducerea emisiilon de gaze cu
efect de serd Tn transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stafii de reincdrcare pentru
vehicule electrice in localitili;

- Legea nr. 10412011 privind calitatea aerului inconjurdtor;
- Legea nr. 273120A6 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
- HG nr. 90712016 privind etapele de elaborare gi confinutul-cadru al

documenta{iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi{ii
finanlate din fonduri publice;

' art. 129, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. d) din Codul Administrativ,
adoptat prin OUG 5712019;



VdzAnd initiativa si referatul de aprobane al consilierului local USR Sdpunaru
Adrian, inregistrat sub nr. 287110.01.2022, precum 9i adresa acestuia inregistratd la
Primdria oragului Bicaz sub nr. 399/12.01.2022;

Potrivit raportului de specialitate Tntocmit de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 407112.01.2022;

Jindnd cont de avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale
Consiliului Local;

in temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ, adoptat
prin OUG 5712019;

norAnAsre:

Art. 1. Se aprobd inscrierea Oragului Bicaz, judeful Neam! 9i depunerea
dosarului de finanfare in cadrul "Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stalii de reincdrcare pentru
vehicule electrice in localitd{' derulat de Administrafia F]ondului pentru Mediu, pentru
proiectul "Stafii de reincdrcare pentru vehicule electrice pe raza Oragului Bicaz, judelut
Neamf".

Art. 2 Se aprobd amplasamentele pentru realizarea stafiilor de reTncircare Tn

cadrul proiectului de mai sus conform Anexei nr. 1 care face parte integrantd din
prezenta hotdrAre.

Art. 3 Se aprobd Nota conceptuald Tntocmitd in vederea realizdrii investiliei
,,Stafii de reincdrcare pentru vehicule electrice pe raza Clrasului Bicaz, judelut Neamf',
conform Anexei nr. 2 care face parte integrantd din prezenta hotdrare.

Art. 4 Se aprobd intocmirea studiilor de fezabilitate, precum gi a celorlalte
documentafii aferente proiectului propus si necesare in cadrul dosarului de finanlare,
cheltuielile necesare pentru intocmirea acestora se suportd din bugetul local al orasului
Bicaz,judelul Neam!.

Art. 5 in vederea asigurdrii inscrierii proiectului propus Tn cadrul Programului,
intocmirii documentatiei aferente acestuia si depunerii dosarului de finanlare se vor
respecta condiliile 9i procedurile stabilite de Administralia Fondului pentru Mediu in
Ghidul de finanlare a "Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd
in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: stalii de reincdrcare pentru vehicule electrice
in localitdfi", aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Pidurilor nr.
196212021.

Art. 6. Primarul Oragului Bicaz, prin compartimentele de specialitate, va duce la
indeplinire prezenta hotdrdre.

Art.7. Prin grija secretarului general al orasului Bicaz, hotdrArea se va comunica
persoanelor si autoritdlilor interesate.

TNtTIATOR,

Gonsilier local USR.
Avizat pentru legalitate,

Secretar general,
Maria - lri|1a Gibi

\t I
-lnr.th/\J'\r I

Adrian
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Orasul Bicaz

Judetul Neamt

Nr.297lLL.OL.2O22

NOTA CONCEPTUALA
privind necesitatea 9i oportunitatea realizdrii obiectivului de investifie

"stalii de reincdrcare vehlcule electrice in oragur Bicaz, judelul Neam!,,

n ERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII PROPUS:
1.1". Denumirea obiectivului de investitii "Statii de reincdrcare vehiicule electrice ?n

oragul Bicaz, judelul Nearnl"
r,2. Ordonator principal de credite/investitor UAT Orasul Bicaz
1.3. Beneficiarul i nvestitiei UAT Orasul Bicaz

2.N RTUNTTAI'EA OBtECT|VULUI DE tNVESTtTil pROpUS:

2.L Scurtd prezentare privind:
a) deficiente ale situatiei actuale; Avdnd in vedere tendinlele actuale si faptul

cd firmele producdtoare de autoturisme s-

au axat din ce in ce mai mult pe fabricarea
de ma;ini hibrid sau electrice, c6t gi faptul
ca reglementSrile UE impun reducerea
emisiilor de CO2 pentru autoturisme si
camionete noi.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea
obiectivului de investitii;

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
se ra.

Contributie la dezvoltarea durabila a zonei.
I ncurajarea cetatenilor pentru
achizitionarea autovehiculelor nepolua nte.

c) impactul negativ previzironatin cazul
nerealizdrii obiectivului de investitii.

Nerealizarea obiectivelor comune. de
reducere a emisiilor de CO2.

2.2. Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investilii
cu aceleagi functiuni sau funcliuni similare cu
obiectivul de investitii prollus, existente in zond,
in vederea justificdrii necesitSlii realizdrii
obiectivului de investitii propus

In zona nu exista obiective similare.

2.3. Existenta, dupi caz, a unei strategii, a unui
master plan ori a unor planuri similare, aprobate
prin acte normative, in cadrul cdrora se poate
incadra obiectivul de investilii propus

Strategia de Dezvoltare teritoriala a

Romaniei, pentru orizontul 2035.
Strategia de dezvoltare a orasului Bicaz.

2.4. Existenta, dupd caz, a unor acorduri
internationale ale statului care obligd partea
romind la realizarea obiectivului de investitii

Nu este cazul.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin
rea Iiza rea i nvestitiei

Cresterea eficientei energetice in sectorul
public pentru a contribui la reducerea cu
2O% a emisiilor de CO2, in conformitate cu
Strategia Europa 2020.



Incurajarea dezvoltarii care utilizeaza
energie verde.
Asigurarea unor servicii educationale
conforme standardelor europene,

3. LITA CE:
3.1.

3.2.

3.3.

Estimarea cheltuielilor pentru EXECUTIA
obiectivului de investilii (i'n lei cu TVA), lu6ndu_se in
considerare, dupS caz:
- costurile unor investilii similare realizate;
- standarde de cost pentru investitii similare.

Valoarea totala estimata a obiectivului
de investitii este de 460.000 lei cu TVA
inclus, din care: valoarea neeligibila
estimata (Bransamente, instalaliile de
racorda re, obtinere avize / acord u ri/
autorizatii, Asistenta tehnica, Diriginte
de santier) - 80.000 lei cu TVA inclus.

Esti ma rea cheltuieli lor pentru PROIECTAREA, pe
f aze, a documentaliei tehnico-econom ice aferente
obiectivului de investifie, precum gi pentru
elaborarea altor studii de specialitatel in funclie de
specificul obiectivului de investiJii, inclusiv
cheltuielile necesare pentru oblinerea avizelor,
autorizatiilor gi acordurilor prevdzute de lege (?n lei
cu TVA)

-Studiu topografic -2.000 lei (2
ampasamente);
-Realizare proiectare (S;F, DTAC, pTE,

documentatii avize, verificare tehnica) -
20.500lei;
-Consultanta - 13.500 lei.
Total: 36.000 lei cu TVA inclus (valoare
aferenta contractarii de servicii
mentionate mai sus).

Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor
estimate (in cazul finanldrii nerambursabile se va
menliona program ul operalional/axa
corespu nzdtoa re, identificatd)

Fonduri de la AFM (Programul privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd in transporturi - stalii de
reincdrcare pentru vehicule electrice).

Domeniul public.

EA OBIECTIVULUI

a) descrierea succintd a
a m plasa mentul ui/a m plasa mentetlclr propus(e) ( loca liza re,
suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Doua amplasamente pentru doua statii
de incarcare:
- o statie in zona statiei de taxi Dodeni;
- o statie in zona pietei orasului Bicaz.
Pentru fiecare statie este necesar sa se
asigure parcarea a cel putin doua
autovehicule.
Suprafata aproximativa pentru o statie
de reincaracare trebuie sa fie de aorox.
30 mp.

b) relaliile cu zone invecinate, accesuri existente Si/sau car".

de acces posibile;
- Statia de incarcare din zona Dodeni are
acces direct la str Barajului (DN15);
- Statia de incacare din zona pietei are
acces catre str. Piatra Corbului (DN 12C)

c, surse oe potuare existente in zr:nd; Nu este cazul.



d) particularitdti de relief; Teren in plan, stabil, fara fenomene
fizico-geologice de instabilitate sau
degradare.

e) nivel de echipare tehnico-edilitard a zoneigi posibilitdli
de asigurare a utilitatilor;

In apropiere, la o distanta de cca 100 m,
exista statii de transformare cu putere
suficienta racordarii statiilor de
incarcare" Pentru fiecare statie este
necesar sa se asigure o putere de min. 72
kw.

f) existenta unor eventuale retrele edilitare fn
amplasament care ar necesita rerlocare/protejare, in
mdsura in care pot fi identificate;

Nu este cazul.

g) posibile obligatii de servitute; Nu este cazul.

h) condiliondri constructive determinate de starea tehnici
gi de sistemul constructiv al unor construclii existente in
amplasarnent, asupra cdrora se vor face lucrdri de
interventii, dupi caz;

Nu este cazul.

i) reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform
documentatiilor de urbanism aprclbate - plan urbanistic
general/plan urbanistic zonal gi regulamentul local de
urbanism aferent;

Conform PUG in vigoare.

j) existenla de monumente istorice/de arhitecturi sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinat5; existenla condiliondrilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate.

Nu este cazul.

I(,IIA

a) destinatie 5i funciiuni; Fiecare statie de reincarcare
autovehicule electrice trebuie sa fie
echipata cel putin cu prize si conectoritip
2 pentru vehicule, conform standard SR

EN621-96-2, pentru incarcarea in
alternativ si cu conectori multistandard,
dintre care unu este al sistemului de
reincarcare combinat COMBO 2, conform
descrierii din Standard SR EN62196-3,
pentru incarcarea in curent continuu.
Doua terenuri de aprox 30 mp pentru
fiecare statie de incSrcare pentru masini
electrice.

b) caracteristici, parametri gi date tehnice specifice,
preconizate;

Caracteristici minime, conform Ghidului
de finantare specific.
O statie de incarcare a autovehiculelor
electrice este o unitate formata din doua
puncte de reincarcare, alimentate de la
acelasi punct de livrare din reteaua
publica de distributie, din care un punct
de reincarcare permite incarcarea



multistandard in curent continuu la o
putere de cel putin 50kw si un punct de
incarcare in curent alternativ la o putere
de cel putin 22 kw.

c) durata minimd de funclionare apreciatd corespunzdtor
destinatiei/funcliu nilor propuse;

Va fi stabilit ulterior, prin normative
specifice in vigoare.

d) nevoi/solicitdri func[ionale specifice. Nu este cazul.

- studiului de prefezabilirate/SF/DALt in cazul
o biectivelor/proiectelor m ajo re de i nvestilii;
- expertizei tehnice gi, dupd caz, a auditului energetic ori a
altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante,
inclusiv analiza diagnostic, in cazul interven{iilor la
constructii existente;
- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale
referitoare la restricliile gi permisivitdlile asociate cu
obiectivul de investilii, in cazul intervenliilor pe
monumente istorice sau in zone protejate.

Este necesara contractarea
urmatoarelor:
-studiu topografic;
-intocmire SF;

-consultanta.

ln
Mihael

tocmit,
a DTgusanu
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INITIAVIVA nr.

f,'ondului pentru Mediu qi intocmirii documentafiei necesare solicitirii finan{irii

Subsemnatul, Sapunaru Adn'ian, consillier local din consiliul Local Bicaz,

inbazaarr, 136 alin. (1) Si art. 211 din O.U.G. nr. 57l2}l9privind Codul Administrativ
propunem Consiliului Local al oraqului Bicaz, judelul Neamt, spre dezbatere qi

aprobare, Proiectul de hotdrdre cu privire la aprobarea inscrierii proiectului "stafii de

incdrcare pentru ma;ini electrice in Orasul Bicaz" in cadrul Programului desfbgurat de

Administralia Fondului pentru Mediu qi intocmirii documentafiei necesare solicitdrii

finanf6rii.

Prezent[m Consiliului Local urmdtoarele documente :

Proiectul de hotdrdre cu privire la aprobarea inscrierii proiectului "stafii de incdrcare

pentru maqini electrice in Orasul Bicaz" in cadrul Programului desftqurat de

Administrafia Fondului pentru Mediu gi lntocmirii documentatiei necesare solicitdrii
finanfdrii;

Referatul de aprobare;

Anexanr. 1 - Amplasamente;

Drept pentru care semnez:

1)

2)

3)

l. SAPLINARU ADRIAN- consilier local USR



PRorEc'r DE HorAnAnn
cu privire la aprobaren inscrierii proiectului 'Stafii de inclrcare pentru maqini

electrice in Orasul Bicaz" in cadrul Programului desfiqurat de Administra{ia

Fondului pentru Mediu qi intocmirii documenta{iei necesare solicitirii finanfirii

Consiliul Local al ora;ului Bicaz, intrunit in sedintd ...

V[zdnd:

. Ini{iativa consilierului local a Partidului USR Bicaz, elaboratd inbazaart.lzg alin.(l),
alin (2) ,i art.196 alin (1) lit. a din ORDONANTA DE URGENTA nr" 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrativ, Proiectul de hotdrdre cuprivire la aprobareainscrierii

prcliectului "Stafii de incdrcare pentru magini electrice in Orasul BLcaz" in cadrul

Programului desftqurat de AdrnLinistra{ia Fondului pentru Mediu si intocmirii
documenta{iei necesare srolicitdrii frnanf drii ;

o H.G. nr. 907120L6 privirrd etapele de elaborare qi confinutul-cadru al documentaliilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor gi Pddurilor m.I962l 12021pentru aprobarea

Glaidului de finanlare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de

serd in hansporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic: stafii de reincdrcare pentru vehicule electrice

in iocalitdli;

. Legea 10412011 privind calitatea aerului inconjuritor;

o Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile qi completarile

ulterioare.



HOTARASTE:

Art. 1, - Se aprobd inscrierea Oragului Bicaz Ei depunerea dosarului de finanlare in
cadrul "Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd tn transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere

energetic: stalii de retncdrcare pentru vehicule electrice in localitdli", derulatde Administrafia

Fondului pentru Mediu, pentru proiectul "stalii de retncdr<:are pentru vehicule electrice pe

raza Orasului Bicaz".

(2) Se aprobi amplasamentele pentru rcalizarea srta{iilor de reincdrcare in cadrul

proiectului "Stalii de reincdrcare pentru vehicule electrice pe raza Orasului Bicaz" (conform

Anexa nr. 1):

1. ZanaPietei

2. Cartier Dodeni, langa statia de Taxi"

3. Cartier Marceni ) zona Biblioteca Oraseneasca.

(3) Pentru fiecare amplasament se va lua in calcul asigurarea unui num6r minim de

doud puncte de reincdrcare (numdrul poate fi diferit pentru fiecare amplasament).

Art. 3 - (1) Se aprobd intocmirea studiilor de fezabilitate, precum qi a celorlalte

documentafii aferente proiectului propus si necesare in cadrul dosarului de finanJare.

(2) Cheltuielile necesare pentru intocmirea documentaliei prevdzute la Art. 3 alin. (1)

se suportd din bugetul local al oraqului Bicaz.

Art. 3 - in vederea asigurdrii inscrierii proiectului propus in cadrul Programului,

intocmirii documentafiei aferente acestuia qi depunerii dosarului de finanlare se vor respecta

conditiile gi procedurile stabilite de Administrafia FondulLui pentru Mediu in Ghidut de

finanlare a "Progremului privind reducereq emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi,

prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de

vedere energetic: stalii de reincdrcare pentru vehicule electrice in localitdli", aprobat prin

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor qi Pddurilor nr. 19621202L

Art, 4 - Primarul oraqului Bicaz, prin intermediul cornpartimentelor de specialitate va

demara procedura inscrierii proiectului propus in cadrul Programului dervlatde Administralia

Fondului pentru Mediu, intocmirii qi aprobdrii documentaliei aferente dosarului de finanlare al

acestuia.



Art. 5 - Prezenta hotdrdre va fi comunicatd prin grija Secretarului general al oraqului

Bicaz qi a Instituliei Primarului oraquluiBicaz;i va fi adus la cuno;tinf6 public6, prin afiqarea

la sediul primdriei, precum qi pe pagina de internet www. primariabicaz.ro.

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL

4



REFERAT DE APROBARE

Poluarea aerului cu noxele procluse de automobile

mediu qi sindtatea omului, sectorul transportului

priveqte poluarea cu CO2.

are un impact negativ semnificativ pentru

avdnd cea mai mare pondere in ceea ce

in ultimii ani, companiile produoXtoare de maqini s-au axat din ce in ce mai mult pe fabricarea

de maqini hibrid sau electrice, cu atAt mai mult cu cdt reglementdrile de la nivelul Uniunii
Europene impun reducerea ernisiilor de> CO2 pentru autoturismele qi camionetele noi:

"autoturismele noi vor trebui sd emitd din 2030, in medie, cl 37,5 o/o mai pulin CO2, iar

camionetele noi, autoturismele noi vor emite, in medie, cu 37,5Yo mai pu{in Co2, tar

camionetele noi, in medie, cu3TYo mai pul;in CO2 comparativ cu nivelurile din 202I. Emisiile

de CO2 pentru camionetele noi vor trebui sb fie cu 15 o/o mai scdzute in 2025 qi cu 3 | o/o mai
scdzute in 2030".1

Piafa auto din Romdnia a inregistrat schirnbdri in ultimii ani, din ce in ce mai mulli romAni

optAnd pentru magini eiectrice sau hibrid, in detrimentul celor cu motoare diesel sau pe benzin6:

"Pe de alt6'parte, autoturismele "electriflcate", respectiv cele electrice (100% qi hibride plug-

in), precum qi cele full hybrid (care dispwr qi de propulsie electric1l |an incarcare din surs6

externd), au ajuns sd defind, dupd primele 4 luni din202l, o cotd de piald de II,6yo, care este

de 2,1 ori mai mare decdt cea pe care o aveau dup[ perioada similard a anului trecut (5,5yo),

aratd APIA."2

insd, conform datelor disponibile, Romdnia este in topul ldrilor cu cea mai slab6 relea de stalii
de incdrcare, cu o sta{ie la 200 de kilometri, in medie, iar alte l0 !6ri au mai pu}in de o stalie la

100 de kilometri. Litaaua, Grecia, Polonia. qi Letonia, impreund cu Romdnia, se afl6 in Top 5

al celor mai pulin ,,electrificate" state membre ale UE3. Deqi numdrul maqinilor electrice

achizitionate se aflI in creqtere constantd in ultimii ani in Romdnia, cumpdrdtorii sunt

permanent afectafi de lipsa sta{ii de inc5rcare de-a lunzul drumurilor.

' https://www.zf.rolauto/rcstrospectiva-pietei-auto-in-2019-cuvantul-de-baza-electric-industria-auto-resimte-pe-
toate-planurile-trecerea-la-vehicule-ele ctice- | 8 67.7 4 59
2 https://www 'digi24.rolstrt/economie/digi-economic/masinile-electrificate-au-o-crestere-de-79g-si-au-aiuns-la-
o-cota-de- 116-in-totalul-pietei-auto-dirL-romania-an.aliza-apia-153g5g9
3 https://www.profit.rolpovesti-cu-profit/auto-transporfurvromania-exemplu-negativ-in-ue-cu-cele-malputine-
puncte-de-incarcare-a-masinilor-electrice-apel-la-comisia-europeana-pentru-cresterea-numarului-de-statii-
20388s60



Cetdlenii din judelele din top gdsesc cele mai multe stafii in parcarile supermarketurilor,

retailerilor, hotelurilor, clddirilor de birouri, etc. Staliile de inc5rcare din locurile publice sunt

mult mai reduse decat cele puse la dispozilie de companiile pr:ivate. La nivel oraqului Bicaz nu

existdnicio stalie de incdrcare amenajatdin locuri publice, deqi numdrul de ma;ini electrice din

oraE se afl6 in creqtere. Mai mult, oraqul Bicaz reprezinti o localitate de tranzit intre diverse

puncte de interes pentru conducdtorii auto.

Programul desftqurat de Administralia Fondului pentru Mediu vine in sprijinul autoritAlilor

locale, prin asigurarea finanldrii necesare realizdrii de stalii de incdrcare electrice. Conform

Ghidului de finanlarea, obiectivul Programului il reprezintd, dezvoltarea infrastructurii de

alimentare a vehioulelor eu energie electricd, scopul Prograrnului fiind imbundtdlirea calitdtii

mediului prin redueerca cmisiilor de gaze eu efect cle serd, prirn stimul areautilizldi vehiculelor

cleotriee. Fina$arca se aoordA ln proeent de 100%r din cheltuielile eligibile definite la art. 12

eonfoffil Ghidului d,e frnantare, tn limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de

solioitan}i, aqa oum sunt prcvbzut in Ghid. Suma maximS. finanJatd pentru instalarea unei stalii

derclnedraarc cste dc 190.000lei, valoare ce reprezint\,l00% din totalul cheltuielilor eligibile.

Finanlatea se aeordd pcntru fieeare eategorie de solicitant, pentru oraqe fiind de maximum

2.000.000lei.

Proieetul propus presupune inscrierea oragului Bicaz in cadrul Programului derulat de

Administralia Fondului pentru Mediu, intocmirea documentaliei aferente acestuia qi depunerea

dosarului de finanlare pentru a benefieia de finanlarea necesar[ amenajdrii de stalii de incdrcare

pe eele 2 amplasamcntc propuse (conform Anexa'nr.1):

1. ZonaPietei

2. Cartier Dodeni, langa statia de Taxi.

3. Cartier Marceni .zona Biblioteca Oraseneasca.

ahttps://www.afm.rolmain/programe/statii_reincarcare l2}2llordn 1962-29 10 2027-
aprob are_ghid _finantare_statii_reinc arc are, p df
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Toate cele 3 zone propuse sunt accesibile locuitorilor qi sunt situate in puncte cuftanzitrutier

ridicat qi densitate demograficd ridicatd. Beneficiile generale ale acestui proiect sunt

imbundt[firea calitdlii aerului, reducerea poludrii, contracararea schimbdrilor climatice.

Beneficiile specifice ale acestui proiect sunt: creqterea numdrului de stalii de incdrcare din

locuri publice in orag, incurajarea achiziliondrii de maqini electrice, creqterea capacitafii de

atragere de fonduri nerambursabile.

Avand in vedere beneficiile pe care le aduce acest proiect, considerdm cd este oportund

dezbaterea qi aprobarea proiectului propus cu privire la aprobarea inscrierii proiectului "Stalii

de incSrcare pentru maqini electrice in Orasul Bicaz" in cadrul Programului desfbqurat de

Administralia Fondului pentru Mediu Ei intocmirii documentafiei necesare solicitdrii finanldrii.

CONSILIER LOCAL DIN CONSILIUL LOCAL BICAZI
1. SAPUNARU ADRIAN- consilier local USR



3. Cartier Marceni , zon Biblioteca Oraseneasca.



PRlturARrA 0RA9U LUr BTCAZ

CATRE SECRETARUL GNNERAL AL QRASULUI BICAZ.JUDETUL

NEAMT

cu privire la proiectul "Sta{ii de incircare pentru maqini electrice in Orasul

Bicaz" in cadrul Programului desfiqurat de Administra{ia Fondului pentru

Mediu o proiect depus in data de 10.01.2022rnr.lntrare287

Subsemnatul, Sapunaru Adrian, consilier local din Consiliul Local Bicaz, in

calitate de initiator proiect, va aduc la cunostinta ca la punctul3 (anexa nr.l -
Amplasamente) , este necesar sa renuntam la amplasamentul statiilor electrice in

zona Bibliotecii Orasenesti din cartierul Marceni, deoarece nu exista punct de

transformarc a curentului electric in zona.

Drta

{2 ot, zoz?



D>l "Nr.$S:fdin L2.01.2022

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRAguL BtcAz
SECRETAR

Citre

Compartimentul Management Proiecte

Conform art. L36, alin. (3), lit. b) din OUG nr. 57/20L9 privind CodulAdministrativ, vd rugdm ca
p6nd la data de L9.01,2O22 sd intocmili raportul de specialitate prevdzut de lege, pentru ca proiectul de
hotdrdre ,,Statii de tncdrcare pentru magini electrice in oragul Bicaz" sd fie inclus pe ordinea de zi a
gedinlelor de comisii ale Consiliului Local din data de 24.OL.2022.

Vd inaintdm aldturat proiectul de hotdrAre menfionat mai sus pentru care se solicitd raportul
conrpartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului.

SECRETAR GENERAL,

MARIA-rRttA ctBt /
_-4V\N



CATRE,

SECRETARUL GENERAL AL ORASULUt BTCAZ

Subsemnatul Sdpunaru Adrian, consilier local USR, iniliator al proiectului ,,Sta!ii de
incdtrcare pentru maqini electrice in oragul Bicaz", analiz6nd programul privind reducereo
emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: st,afii de reincdrcare
pentru vehicule electrice fn locolitdfi", derulat de Administralia Fondului pentru Mediu doresc
schimbarea denumirii proiectului de mai sus in ,,Sta!ii de reincdrcare vehicule electrice ?n orasul
Bicaz, judelul Neam!"

13.oL.202L



JUDETUL NEAMT
ORA$UL BICAZ Nr. inregistrure:407 din 12.01 .2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind HotdrArea de aprobare a inscrierii proiectului "STATII DE RE|NCARCARE VEHICULE
I|LEC"TRICE ilr Onl;ur BICAZ, JUDETUL NEAMT" tn cadrul programului des/d;urat de Administratia

Fondului pentru Mediu Ei intocmirii documenta{iei necesare solicitdrii finantdrii

Ydndnd Referatul de aprobar e nr . 287 din data ll .01 .2022. a consilierului local al oraqului Bicaz, dl.
Sdpunaru Adrian, prin care se propune inscrierea proiectului "STATII DE RENCARCaRg VEHICULE
ELECI|RICE N oRA$uL BrcAZ, JUDETUL NEAMT" in cadrul programului desfbqurat de
Administratia Fondului pentru Mediu qi intocmirea documenta{iei necesare solicit6rii finantdrii

Av6nd in vedere:

- Iniliativa de proiect de hotdrAre a domnului Sdpunaru Adrian, consilierul local al oragului Bicaz,
judelul Neam!, inregistratd la Primaria oraqului Bicaz cu nr. 287 din data 1 I.01.2022, prin care se
solicitd aprobarea inscrierii proiectului "STATII DE REtNCAnCanB VEHICULE ELECTRICE
N onaguL BICAZ, JUDETUL NEAMT" in cadrul programului desfdgurat de Administratia
Fondului pentru Mediu qi intocmirea documentafiei necesare solicitdrii finanfdrii;

- Adresa d-lui Adrian Sapunaru rtr. 399 din 12.01 .2022, de modificare a datelor cuprinse in Initiativa
de proiect de hotdrAre a consilierului local al oraEului Bicaz,judeful Neam!, inregistratd la primaria
oraqului Bicaz cu nr. 287 dindata 1L}I.2022;

- Ordinulnt- 196212021 din 29 octombrie202l pentru aprobarea Ghidului de finantare a programului
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea infrastructurii
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stalii de reincdrcare
pentru vehicule electrice in localitdli;

- Nota Conceptuald nr. 297 din dxa 1I.0L2022, intocmita de c6tre Departamentul Management
Proiecte in colaborare cu consilierului local al oraqului Bicaz, dl. Sdpunaru Adrian, prin care se
soliciti realizarea obiectivului de investilii "STATII DE ngiNcAnCARE vEHtcuLE
ELECTRTCE iN OnA.gUL BTCAZ,

este necesari emiterea unei Hotirffri de consiliu local, care trebuie sa conlind urmatoarele date:

- inscrierea proiectului "STAJII DE npiucAncARE VEHICULE ELECTRICE iN ona$ur
BICAZ" in cadrul programului desfdsurat de Administratia Fondului pentru Mediu qi intocmirea
documentafiei necesare solicitdrii finanfdrii;

- aprobarea Notei conceptuale aferente pentru investilia "STATII DE REiNCAnCanp VEHICULE
ELECTzuCE iN ORA$UL BICAZ", conforn'tAnexei, parte integr antd aacestei Hotdrari;

- aprobarea amplasamentelor pentru realizarca staliilor de reincdrcare, in zona Pie{ei Si cartier Dodeni
(lAngd stalia de taxi), ora; Brcaz,jud. Neam!;

- aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate, precum qi a celorlalte documenta{ii aferente
proiectului, necesare in cadrul dosarului de finanfare.

,Avlind in vedere cele de mai sus, apreciem cd Proiectul de Hotdrdre indeplineqte condiliile pentru a fi
supus dezbatetn qi aprobdrii plenului consiliului Local' 

Birou Management proiecte

,y' Mihaela Dragusanu
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