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R A P O R T  C O M U N  D E  S P E C I A L I T A T E 
 
 
 

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. 

 
 
 
1.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
 

Prin Expunerea de motive nr.3573 din 12.02.2019, Primarul Municipiului Alexandria 
propune initierea unui proiect de hotarare cu privire la  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. 

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 
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POR/2018/4/4.1 /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, Primarul Municipiul Alexandria 
propune modificarea HCL nr. 291/25.10.2018 cu privire la aprobarea participarii in cadrul 
proiectului ,,Achizitia de mijloace de transport public –autobuze electrice”, in vederea 
achizitionarii pentru Municipiul Alexandria a unui nr. de 10,00 autobuze electrice- AbE10, a unui 
nr. de 3,00 statii de incarcare SiR si a unui nr. de 10,00 statii de incarcare SiL . 
 
2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI PROIECTULUI ,,ACHIZITIE DE MIJLOACE DE 
TRANSPORT PUBLIC –  

AUTOBUZE ELECTRICE SI ECHIPAMENTE 

 

     
Oraș Rută/UM 

AbE10S 

AbE10S SiR SiL 

Alexandria  * 10,00 3,00 10,00 

Total nr. mijloace de transport/nr. 
total stații 

buc 
10,00 3,00 10,00 

Preț estimativ/buc. vehicul (lei fara 
TVA)/Preț estimativ/buc. stație (lei 
fara TVA) 

lei 
2.000.000,00 500.000,00 125.000,00 

Preț estimativ total vehicul (lei fara 
TVA)/Preț estimativ total stație (lei 
fara TVA) 

lei 
20.000.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 

Cheltuieli de informare si publicitate* 
(lei fara TVA) 

lei 
 

  100.450,00 

Cheltuieli cu avize si acorduri 
necesare pentru instalarea statiilor de 
incarcare *(lei fara TVA) 

lei 
1.344.537,82 

Cheltuieli cu salariile * lei 
 

   272.000,00 

Total (lei fara TVA)*  lei 24.466.987,82 

Notă 1: AbE10 - autobuze electrice 
cu lungimea de 10,0 m. 
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         SiR – Stație încărcare rapidă; 

             SiL – Stație încărcare lentă. 

    

 
 a) Durata estimata de implementare a proiectului 36 de luni 

 
3. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI  

 
Finantarea se va face din fonduri europene nerambursabile si bugetul local al Municipiului 

Alexandria. 
4. LEGALITATEA INVESTITIEI 

 
Sustinerea din punct de vedere legal al investitiei propuse este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative:  
 OUG nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei 

fondurilor europene; 

 Art. 36 alin. (7), lit. ,,a” din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 Art.  45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b”  din  Legea  nr. 215 din 23 aprilie 2001  a  
administratiei  publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la 

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, consideram ca este  
oportuna  si legala, drept pentru care s-a intocmit proiectul de hotarare propus care va fi supus spre 
dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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