
    

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                
 HOTĂRÂREA NR. 50/29.03.2022  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  al obiectivului de investiții    
“INFRASTRUCTURA PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT NEPOLUANT 

DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REINCĂRCARE PENTRU  
VEHICULE  ELECTRICE ÎN LOCALITATEA COMUNA CRISTIAN ” 

 
 

     Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.03.2022; 
Analizând temeiurile juridice: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată: 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
c) art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2 alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
d) art. 44 din Legea nr.273/2006, privind Finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
e) sectiunea a-3-a , art.7 din  HG.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
f) legea nr.98/2016, privind achizițiile publice; 
g) HG.395/2016, privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea  contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016, 
privind achizițiile publice; 
h) art. 129, alin. (2), lit .c), alin. (6). lit. b) 298, 362 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
i) Ghidul de Finanțare aferent Programului pentru 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 
finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor- Administrația Fondului pentru Mediu – 
denumit în continuare PROGRAM. 

Având în vedere: 
a) referatul de specialitate al compartimentului achiziții înregistrat sub nr. 3403/04.03.2022 
privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru “INFRASTRUCTURA PENTRU 
VEHICULE DE TRANSPORT NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: 
STAȚII DE REINCĂRCARE PENTRU  VEHICULE  ELECTRICE ÎN LOCALITATEA 
COMUNA CRISTIAN ” conform deviz general; 
b) documentație SF obiect  “INFRASTRUCTURA PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT 
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REINCĂRCARE 
PENTRU  VEHICULE  ELECTRICE ÎN LOCALITATEA COMUNA CRISTIAN ” 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.  7 de pe ordinea de zi prin care se propune 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “INFRASTRUCTURA PENTRU 
VEHICULE DE TRANSPORT NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: 
STAȚII DE REINCĂRCARE PENTRU  VEHICULE  ELECTRICE ÎN LOCALITATEA  



 
 

COMUNA CRISTIAN ” conform Deviz general, înregistrate sub nr. 58/28.02.2022, nr. 
56/28.03.2022 și nr. 52/28.02.2022; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1) ,lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administrativ; 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se aprobă participarea UAT Comuna Cristian la  Programul pentru 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,  finanțat de Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor- Administrația Fondului pentru Mediu – denumit în continuare PROGRAM. 

Art.2.  Se aprobă Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 1.411.571,70 lei, 
inclusiv TVA, conform Devizului General al investiției. 

Art.3. Se aprobă bugetul obiectivului de investiții ”INFRASTRUCTURA PENTRU 
VEHICULE DE TRANSPORT NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: 
STAȚII DE REINCĂRCARE PENTRU VEHICULE  ELECTRICE ÎN LOCALITATEA 
COMUNA CRISTIAN”, conform Deviz General al investiției în valoare de 1.411.571,70 lei 
 ( inclusiv TVA) după cum urmează: 

 
- valoare cheltuieli eligibile  1.320.235,03  (inclusiv TVA) 
- valoare cheltuieli neeligibile    91.336,67 (inclusiv TVA) 

 
Art.4. Se aprobă contribuția proprie  necesară realizării obiectivului de investiții 

INFRASTRUCTURA PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT NEPOLUANT DIN 
PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REINCĂRCARE PENTRU  VEHICULE  
ELECTRICE ÎN LOCALITATEA COMUNA CRISTIAN”,   în valoare de 91.336,67 lei 
(inclusiv TVA). 

Art.5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici al obiectivului de investiții 
”INFRASTRUCTURA PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT NEPOLUANT DIN 
PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REINCĂRCARE PENTRU  VEHICULE  
ELECTRICE ÎN LOCALITATEA COMUNA CRISTIAN”, conform Studiu de Fezabilitate  
elaborat de SC Electromagnetica S.A. 

 
Indicatori tehnici 
 
-Numărul de stații propuse spre a fi instalate: 7 buc 
-Numărul locurilor de parcare amenajate : 7x2=14 locuri 
-Numărul panourilor de informare: 7 buc 
-Durata de implementare estimată: 12 luni 
-Durata de execuție: 5 luni 
-Locația parc Agrement – 3 stații- nr. CF 100050 și coordonate GPS pentru fiecare 
stație –(45,631166/25,482497); (45,631166/25,482575);(45,631166/25,4826649); 
-Locația râul Ghimbășel – 2 stații – nr. CF 12 și coordonatele GPS pentru fiecare stație- 
(45,625734/25,479343); (45,625681/25,479304); 
-Locația Piața Libertății – 2 stații – nr. CF 12 și coordonatele GPS pentru fiecare stație- 
(45,625488/25,481266); (45,625425/25,481245); 

 
 
Indicatori economici 
Valoarea totală a investiției : 1.411.571,70 lei cu TVA inclus.   
 



 
Art.6. Se împuternicește Primarul comunei Cristian, Gicu COJOCARU să încheie 

contractul de finanțare nerambursabilă cu Administrația Fondului de Mediu. 
 
Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instiuției Prefectului,  

1ex. Primarului Comunei Cristian,  2 ex. Comp. Achiziții și  tuturor instituțiilor și persoanelor 
interesate. 

 
 

Adoptată la Cristian, în data de 29.03.2022 
 
 
 
 
 

 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
          Gavrilă CALEFARIU                                              SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 15 
consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 2 ex. Comp. Achiziții; 
Red:AN/AN/6 ex. 


