
Consiliul Local al Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office(&,primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 409/31.10.2022 

HOTĂRĂRE 

Privind: aprobare act adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat şi actualizare buget aferent 
UAT Municipiul Slatina in cadrul proiectului „Achiziţie mUloace de transport public - 
autobuze electrice 12 m deal, Braşov, Iaşi, Sibiu, Slatina, Suceava", cod SMIS 127865 

Consiliul Local al Municipiului Slatina intrunit in şedinţa ordinară din data de 31.10.2022; 

Având 1n vedere: 
iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 115659/24.10.2022; 
raportul de specialitate nr. 115668/24.10.2022 Intocmit de Serviciul Proiecte cu Finanţare 
Internaţională şi managerul public; 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 222 din 31.07.2018 privind aprobare 
proiect „Achiziţie de mijloace de transport public — autobuze electrice"; 
Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 109983 / 27.09.2022 
Inregistrată la instituţia noastră cu nr. 106566 / 27.09.2022; 
Contractul de furnizare nr. 61291/19.07.2021 Incheiat Intre Municipiul Slatina şi SC Anadolu 
Automobil Rom SRL; 
prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Slatina: Comisia de Buget - Finanţe, Comisia juridică şi de disciplină, 

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Actul Adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat Inregistrat la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu nr. 96318 / 24.08.2018, respectiv la Primăria 
Municipiului Slatina cu nr. 64148/01.08.2018, incheiat Intre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei şi Unitatea Administrativ — Teritorială Municipiul Slatina în vederea 
implementării In comun a proiectului „Achiziţie mijloace de transport public — autobuze electrice 
12 m deal, Braşov, Iaşi, Piteşti, Sibiu, Slatina, Suceava", cod SMIS 127865, aprobat prin H.C.L. 
nr. 222/31.07.2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă actualizarea bugetului propriu al Unităţii Administrativ — Teritoriale Municipiul 
Slatina In cadrul proiectului „Achiziţie mijloace de transport public — autobuze electrice 12 m 
deal, Braşov, Iaşi, Piteşti, Sibiu, Slatina, Suceava", cod SMIS 127865, conform Anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 



Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

Municipiului Slatina şi se comunică la: 
Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
Primarul Municipiului Slatina; 
Manager public; 
Serviciul Proiecte cu Finanţare Intemaţională; 

Direcţia Generală Economică. 
_ 

Preşedinte de şedinţă ' 
POPIk Emil Costin 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - Ion IDITA 

Hotărârea a fost adoptatil cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 

3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri în funcţie. 



Anexa nr. 1 la HCL nr. 409/ 31.10.2022 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
51

ADMINISTRAŢIEI 

Nr.  / 

MUNICIPIUL SLATINA 

Nr. / 

ACT ADITIONAL nr. 2 
LA 

ACORDUL DE PARTENERIAT 

Nr. 96318 /MDRAP/ 24.08.2018 
Nr. 64148/UAT/01.08.2018 

dintre 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE 
ŞI ADMINISTRAŢIEI 

şi 
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 

MUNICIPIUL SLATINA 

pentru pregătirea şi implementarea proiectului „Achiziţie de mijloace de transport 
public - autobuze electrice" 

Având 1n vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Acordul de parteneriat Nr. 
96318/MDRAP/24.08.2018, Nr. 64148/UAT/01.08.2018 precum şi prevederile HCL 
nr. )000( / )000(.2022, 

PĂRŢILE 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin echipa de 
implementare a Proiectului desemnată prin Ordin al Ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice şi administraţiei, 1n calitate de Lider de parteneriat, cu sediul 
1n Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, România, cod poştal 050706, telefon 
037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat legal prin 
domnul Attila CSEKE, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, 
având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală 
ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului: 



Conturite de venituri (codut IBAN) 1n care se virează sumete aferente cererilor de 
rambursarel (FEN): 

• R014TREZ70020A480101)00(X - Sume primite 1n contut plăţitor efectuate 1n anut 
curent; 

• R058TREZ70020A480102)0(XX - Sume primite 1n contul plăţitor efectuate 1n anii 
precedenţi. 

Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Bucureşti 

şi 

Unitatea administrativ-teritorială Municipiut Statina, 1n calitate de Partener, 
cu sediut 1n Str. Mihait Kogălniceanu, nr. 1, localitatea Slatina, judeţul Olt, 
România, cod poştat 230080, telefon: 0249.439.777, fax: 0249.439.336, poştă 

electronică: office@primariaslatina.ro, cod fiscal: 4394811, reprezentat legal 
prin domnul Constantin Stelian Emil MOŢ - Primarut Municipiutui Slatina, având 
următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ate 
acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului: 

Contul de disponibitităţi (codut IBAN) pentru apticarea mecanismutui decontării 

cererilor de plată: R088 TREZ 5065 0410 2X01 3239 
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiutui Statina, 
Bd. Nicolae Titutescu, nr. 45, Statina, judeţul Ott 
Contul de venituri (codut IBAN) 1n care se virează sumele aferente cereritor de 
rambursare: 

• Rambursare sume cheltuite 1n anul curent: R086TREZ50621A480101XXXX 

• Rambursare sume chettuite 1n anii anteriori: R033TREZ50621A480102XXXX 

• Prefinanţare: R077TREZ50621A480103XXXX 

• Cofinanţare naţională: R046TREZ50621A426900)000( 

Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statutui: Trezoreria Municipiutui Statina, 
Bd. Nicolae Titutescu, nr. 45, Statina, judeţut Olt 

de comun acord au convenit modificarea Acordului de Parteneriat Nr. 
96318/MDRAP/24.08.2018, Nr. 64148/UAT/01.08.2018, denumit in continuare 
Acord de parteneriat, după cum urmează: 

Art. 1 Art. 3 atin. (4) din Acordut de parteneriat se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

"(4) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale Proiectului 
Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea 1n bugetul propriu a creditelor de 
angajament şi a creditelor bugetare aferente etigibile pentru activităţite proprii incluse 
1n proiect 1n conformitate cu art. 6 atin. (1) şi art. 8 atin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu 
modificările şi completărite ulterioare. 
Partenerii vor asigura cuprinderea 1n bugetut propriu a creditelor de angajament şi a 
creditetor bugetare aferente valorii etigibile pentru activităţile proprii incluse 1n 
proiect 1n conformitate cu art. 7 atin. (1) şi art. 8 atin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu 
modificările şi completărite utterioare. 

1 Se vor avea in vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 



Rata cofinanţării publice suportate de către M.D.R.A.P, în calitate de lider de 
parteneriat, de l.a Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă 
aferentă activităţilor proprii incluse 1n proiect, conform Acordului de parteneriat. 

1n ceea ce priveşte cheltuietile eligibile ale partenerilor reprezentaţi de unităţi 
administrativ-teritoriale, cofinanţarea proprie a fiecărui partener este de minimum 
2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităţilor proprii din proiect, conform 
Acordului de parteneriat. 

Partener Contribuţia (valoarea estimată a fiecărei 
activităţi, defalcată pentru fiecare 
partener/lider de parteneriat, conform art.34 
alin.(4) din H.G. 93/2016) 

Lider de parteneriat Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în 
proiect 
720.000,00 LEI 
Valoarea corespunzătoare activităţilor 
neeligibile proprii din proiect (în lei şi %) 
0 
Valoarea aferentă activităţilor proprii 
incluse din proiect 
720.000,00 LEI 
Valoarea contribuţiei liderului de parteneriat la 
valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii 
incluse în proiect (în lei şi %) 
108.000,00 LEI reprezentând 15% din valoarea 
eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în 
proiect 

Partener Valoarea totală a activităţilor proprii incluse în 
proiect: 27.338.239,88 lei 
Valoare TVA: 4.306.412,35 lei 
Valoarea corespunzătoare activităţilor 
neeligibile proprii din proiect (în lei şi %): 0 lei 
Valoarea TVA neeligibilă aferentă 
cheltuielilor eligibile: 3.891.999,9 lei 
Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor 
eligibile: 414.414,35 lei 
Valoarea eligibilă totală aferentă activităţilor 
proprii incluse din proiect: 23.446.239,98 lei 
Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea 
eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în 
proiect (în lei şi %): 468.924,80 lei, 
reprezentând 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului. 

Art. 2 Anexa "Detalierea cheltuielitor proiectului" la Acordul de parteneriat se 
modifică şi se Intocuieşte cu Anexa 1 la prezentul act adiţional. 



Art. 3 (1) Prezentul Act adiţional este Intocmit 1n număr de 3 exemplare, 1n limba 
română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 
(2) Toate celelalte prevederi ale Acordului rămân neschimbate. 
(3) Prezentul act adiţional intră 1n vigoare la data semnării de către ultima parte. 

La prezentul Act aditional sunt anexate următoarele documente: 
Anexa 1 - "Detatierea cheltuielilor proiectului" 
Anexa 2 - Hotărârea nr. XX/ xx.xx. 2022 de aprobare a modificărilor aduse Acordului 

de parteneriat Nr. 96318/MDRAP/24.08.2018 / Nr. 64148/UAT/01.08.2018 Incheiat 
Intre MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI şi UNITATEA 
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL SLATINA. 

Semnături 

Lider de 
parteneriat 

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Administraţi 
ei Publice 

Numele, prenumele şi 
reprezentantului legal 
organizaţieilinstituţiei 

ATTILA CSEKE 
MIN1STRU 

uncţia Semnătura 
al 

Data şi 
locul 
semnării 

Partener Numele, prenumele 
reprezentantului legal al 
organizaţieinnstituţiei 

MUNICIPIUL 
SLATINA CONSTANTIN STELIAN EMIL MOT 

PRIMAR 

şi funcţia Semnătura Data 
locul 
semnării 

\ Preşedinte de şdinţă, 
POPA stin 



• 

Anexa nr. 2 la HCL nr.409/31.10.2022 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PROIECTULUI, CONFORM PREVEDERILOR ANEXEI 4.1.4 LA GHIDUL SOLICITANTULUI 

"Achizitie mijloace de transport public — autobuze electrice 12 m deal, Braşov, laşi, Sibiu, Slatina, Suceava" 

UAT Municipiul Slatina , tip vehicul AbE12D (autobuz electric, 12m, deal) 

FĂRĂ TVA (LEI) TVA (LEI) 

UM Vehicul (autobuz electric / troleibuz / tramvai) Categoria 
(conform 

Anexei 4.1.4 
la Ghidul 

Solicitantului) 

Subcategoria 
(conform 

Anexei 4.1.4 la 
Ghidul 

Solicitantului) 

Vehicul 
(autobuz 
electric / 

troleibuz / 
tramvai) 

SiR (se 
completează 
doar pentru 
autobuze 
electrice) 

SiL (se 
completează 
doar pentru 

autobuze 
electrice) 

Vehicul 
(autobuz 
electric / 

troleibuz / 
tramvai) 

SiR (se 
completează 
doar pentru 

autobuze 
electrice) 

SiL (se 
completează 
doar pentru 
autobuze 
electrice) 

Total nr. mijloace de 
transport/nr. total staţii 

buc. 8 3 8 X X X x x 

Preţ estimativ/buc. Vehicul 
(lei) / Preţ estimativ/buc. 
Staţie (lei) 

lei 2.560.526,25 364.366,94 125.000,00 X X X x x 

Preţ estimativ total vehicule 
(lei) / Preţ estimativ total 
staţie (lei) 

lei 20.484.210,00 1.093.100,82 1.000.000,00 3.891.999,90 207.689,16 190.000,00 Categoria 6 - 
pentru 

vehicule; 
Categoria 15 - 
pentru SiR şi 

Sil 

Subcategoria 14 - 
pentru vehicule; 
Subcategoria 54 - 
pentru SiR şi SiL 

Cheltuieli cu salariile lei 256.500,00 X Categoria 9 X 

- cheltuieli cu salariile pentru 
persoanele angajateIn afara 
organigramei partenerului 

0,00 X Categoria 9 Subcategoria 21 

- cheltuieli cu salariile pentru 
personalul angajat in 
organigrama partenerului 

lei brut 256.500,00 X Categoria 9 Subcategoria 22 

Total cheltuieli de informare 
şi publicitate, din care: 

lei 88.016,81 16.723,19 Categoria 8 X 



- anunţ/comunicat de presă 

privind Inceperea proiectului - 
obligatoriu 

lei 3.000,00 570,00 Categoria 8 Subcategoria 17 

- anunţ/comunicat de presă la 
finalizarea proiectului — 
obligatoriu 

lei 3.000,00 570,00 Categoria 8 Subcategoria 17 

- panou de informare 
temporar pe durata investiţiei 

— obligatoriu 

lei 5.000,00 950,00 Categoria 8 Subcategoria 17 

- placă permanentă la 
finalizarea investiţiei — 
obligatorie 

lei 5.000,00 950,00 Categoria 8 Subcategoria 17 

- autocolante şi plăcuţe 

pentru mijloacele de transport 
şi echipamentele achiziţionate 

— obligatorii 

lei 30.000,00 5.700,00 Categoria 8 Subcategoria 17 

- afişe lei 10.000,00 1.900,00 Categoria 8 Subcategoria 18 

- bannere lei 0,00 0,00 Categoria 8 Subcategoria 18 

- spoturi audio lei 32.016,81 6.083,19 Categoria 8 Subcategoria 18 

- spoturi video lei 0,00 0,00 Categoria 8 Subcategoria 18 

- broşuri lei 0,00 0,00 Categoria 8 Subcategoria 18 

- pliante lei 0,00 0,00 Categoria 8 Subcategoria 18 

Cheltuieli cu avize şi acorduri 
necesare pentru instalarea 
sta;iilor de incărcare, din 
care: 

lei 110.000,00 0,00 X X 

- cheltuieli pentru obţinerea 

avizelor şi acordurilor pentru 
racorduri/branşamente la 
reţeaua publică de energie 
electrică pentru instalarea 
punctelor/staţiilor de 
reincărcarte a autobuzelor 
electrice 

lei 110.000,00 0,00 Categoria 14 Subcategoria 43 

s, 



• 

- alte avize, acorduri şi 

autorizaţii 

lei 0,00 0,00 Categoria 14 Subcategoria 43 

- cheltuieli pentru acorduri, 
avize şi autorizaţia de 
construire 

lei 0,00 0,00 Categoria 17 Subcategoria 59 

TOTAL lei 23.031.827,63 4.306.412,25 

TVA neeligbil lei 3.891.999,90 

TVA eligibil lei 414.412,35 

valoare totala eligibila lei 23.446.239,98 

contribuţie proprie, 2% lei 468.924,80 

valoare totala partener, cu lei 27.338.239,88 
TVA 

Observatie: in tabelul „Detalierea cheltuielilor proiectului" se va completa numai in 
cămpurile haşurate cu verde. Anexa la tabelul „Detalierea cheltuielilor proiectului" se va 
completa integral conform cazului concret de la nivelul UAT. 

Nota nr. 1: SiR Inseamnă „staţie de incărcare rapidă"; Sil inseamnă „staţie de Incărcare 

lentr 

Nota nr. 2: Tabelul trebuie completat, astfel Incăt să fie respectate prevederile Anexei 4.1.4 
la Ghidul Solicitantului, in special In ceea ce priveşte Incadrarea corectă a cheltuielilor in 
„categoriile" şi „subcategoriile" stipulate, precum şi incadrarea acestora in plafoanele 
maxime prevăzute. 

Nota nr. 3: Trebuie avutin vedere faptul că nu sunt purtătoare de TVA următoarele categorii 
de cheltuieli: salarille, taxele, avizele, acordurile. Purtătoare de TVA sunt doar eventualele 
studii care stau la baza acordărli avizelor şi/sau acordurilor. 

Nota nr. 4: Valorile vor fi trecute 1n LEI, cu două zecimale, fără aproximări. 



ANEXĂ 

Denumire Preţ 
estimativ 

(lei) / 
bucată 

Număr bucăţi Valoare totală 

0 1 2 3=1x2 

autocolant 1 300mmx300mm 17,85 45,00 803,25 

autocolant 2 100mmx/00mm 17,85 55,00 981,75 

plăcuţă 1 pentru mijloace de 
transport si echipamente 

1.785 19 33.915,00 

plăcuţă 2 (denumire) 

afiş 1 Vertical 59,5 100 5950 

afiş 2 Orizontal 59,5 100 5950 

banner 1 (denumire) 0 0 0 

banner 2 (denumire) 

spot audio 1 pentru difuzare 
radio 

17850 1 17850 

spot audio 2 pentru difuzare in 
autobuz 

6750 3 20250 

spot video 1 (denumire) 0 0 0 

spot video 2 (denumire) 

broşură 1 (denumire) 0 0 0 

broşură 2 (denumire) 

pliant 1 (denumire) 0 0 0 



pliant 2 (denumire) 

Cheltuieli cu avize şi acorduri necesare 
pentru instalarea staţiilor de Incărcare 

(Categoria 14 - Subcategoria 43) 

Denumire Tarif (lei) 

aviz 1 de amplasament si 
tehnic de racordare staţie de 

incarcare rapida (inclusiv 
documentatie suport)SiR 1 

28.000,00 

aviz 2 de amplasament si 
tehnic de racordare statie de 

incarcare rapida (inclusiv 
documentatie suport)SiR 2 

28.000,00 

aviz 3 de amplasament si 
tehnic de racordare statie de 

incarcare rapida (inclusiv 
documentatie suport) SiR 3 si 

SiL 

28.000,00 

aviz 4 CAO (operator regional 
apa-canal) 

4.000,00 

aviz 5 fumizor gaze naturale 6.000,00 

aviz 6 Romtelecom / STS 6.000,00 

aviz 7 Mediu (decizia etapei de 
incadrare / clasarea notificarii) 

1.000,00 

Verificator de proiect 3.000,00 

acord 1 dovada OAR 6000 

acord 2 (denumire) 

autorizatie 1 (denumire) 

autorizaţie 2 (denumire) 

110.000,00 



TOTAL 110.000,00 

Cheltuieli cu avize şi acorduri necesare 
pentru instalarea staţillor de incărcare 

(Categoria 17 - Subcategoria 59) 

Denumire Tarif (lei) 

aviz 1 (denumire) 

aviz 2 (denumire) 

acord 1 (denumire) 

acord 2 (denumire) 

autorizaţie 1 (denumire) 

autorizaţie 2 (denumire) 

TOTAL 0,00 

Preşedinte de sedinţă,

POPA Emil Costin 


