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Priveste: modificarea HCL nr. 291/25.10.2018 privind aprobarea participarii in cadrul proiectului, de 

aprobare a indicatorilor tehnico economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a 

acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii 

publice ocazionale pentru proiectul ,,Achizitia de mijloace de transport public –autobuze electrice”, 

Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e- Promovarea unor 

strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru 

zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de 

adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in 

municipiiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Apelul 

de proiecte dedicat cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, ca lider de parteneriat. 

 

 
 
 
Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane 

trebuie să devină mult mai puţin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea accentului 

de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, 

utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, 

reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. 

Prin Obiectivul specific 4.1 din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au 

un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier 

motorizat de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ. Punctul de plecare în identificarea acestor 

proiecte se regăsește în analiza efectuată, în direcțiile de acţiune și în măsurile propuse în Planurile de 

Mobilitate Urbană Durabilă, elaborate la nivelul teritorial al municipiilor reşedinţă de judeţ. 

Luand in considerare faptul ca prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministru Dezvoltarii Regionale 

si Administratiei Publice nr. 6113 din 1 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - 

Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1 
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/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 - ,,Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de 

județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă", se prevede ca Taxa pe valoarea 

adaugata (TVA) aferenta cheltuielilor eligibile pentru achizitionarea mijloacelor de transport, este 

neeligibila, iar taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor eligibile altele decat cele pentru 

achizitionarea mijloacelor de transport, este eligibila, se impune modificarea HCL nr. 291/25.10.2018.  

Avand in vedere prevederile OUG nr. 47/8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare 

a absorbţiei fondurilor europene, prin care se stabileşte cadrul instituţional pentru participarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la pregătirea şi implementarea unor proiecte, 

în parteneriat, ce au ca obiect dotarea unităţilor administrativ-teritoriale cu mijloace de transport: 

    a) tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, inclusiv puncte de reîncărcare şi alte echipamente, 

utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local, si in urma elaborarii Planului de Mobilitate 

Urbana Durabila si a Studiului de trafic privind reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria 

prin adoptarea unui transport urban ecologic, si in conformitate cu prevederile art. 45,  alin. (6) din 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

propun initierea unui proiect de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia Economica in 

vederea aprobarii modificarii HCL nr. 291/25.10.2018 privind aprobarea participarii in cadrul proiectului, 

de aprobare a indicatorilor tehnico economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a 

acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice 

ocazionale pentru proiectul ,,Achizitia de mijloace de transport public –autobuze electrice”, Axa 

prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e- Promovarea unor 

strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele 

urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare 

relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiiile 

resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Apelul de proiecte 

dedicat cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice, ca lider de parteneriat. 
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