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. 263/10.08.2018
HOTĂRÂRE
PROIECT
Privind: modificarea articolului 5 la H.C.L. 222 / 31.07.2018 referitor la aprobare proiect
„Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”
Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa ordinară/ extraordinară din data de
.....................................;
Având în vedere:
- iniţiativa Viceprimarului Municipiului Slatina prin expunerea de motive nr.
67077/10.08.2018;
- referatul de specialitate (nota de fundamentare) nr. 67080/ 10.08.2018 întocmit de către
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională şi managerul public;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) , alin. (4) lit. d) și f), alin. (6) lit. a) punctul 14 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative;
- prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții generale de accesare pentru Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,
Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
- prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/ÎN PARTENERIAT, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă;
- adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 76689/10.07.2018
înregistrată la Primăria Municipiului Slatina cu nr. 60630 / 19.07.2018 prin care se transmite
Strategia de încărcare a autobuzelor electrice achiziționate prin proiectul comun de reînnoire a
materialului reulant pentru transport urban;
- adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 75204/13.07.2018
înregistrată la Primăria Municipiului Slatina cu nr. 60953/20.07.2018 prin care se transmite
spre consultare caietul de sarcini pentru autobuze electrice care se vor achiziționa în cadrul
proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie/troleibuze/autobuze
electrice”;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din Consiliul Local al Municipiului Slatina:
Comisia pentru protecţia mediului, agricultură şi turism, Comisia Buget – Finanțe,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. Se aprobă modificarea articolului 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina
nr. 222/31.07.2018 și va avea următorul cuprins:
”Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, staţiilor de reîncărcare,
solicitate la finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale Unității Administrativ –
Teritoriale Municipiul Slatina în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –

autobuze electrice”, în cuantum de 27.255.740 lei cu TVA, conform Anexei 3 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre”.
Art. II.
Se aprobă Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.
222/31.07.2018 care va avea următorul cuprins:

Oraș

Rută/UM

AbE12D
2
1
1
2
2

AbE12D
SiR

SiL
2
1
1
2
2

Slatina
1
Slatina
1A
Slatina
1B
3
Slatina
2
Slatina
5
Total nr. mijloace de transport/nr.
buc
8
3
8
total stații
Preț estimativ/buc. vehicul/Preț
lei
2.500.000,00
500.000,00
125.000,00
estimativ/buc. stație (lei fără TVA)
Preț estimativ total vehicul / Preț
lei
20.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00
estimativ total stație (lei fără TVA)
Preț estimativ TVA vehicul /Preț
lei
3.800.000,00
285.000,00
190.000,00
estimativ total stație (lei)
Preț estimativ total cu TVA vehicule
/Preț estimativ total stație (lei cu
lei
23.800.000,00 1.785.000,00 1.190.000,00
TVA)
cheltuieli de informare si publicitate
lei
114.240,00
cheltuieli cu salariile
lei
256.500,00
cheltuieli cu avize si acorduri
necesare pentru instalarea statiilor de
lei
110.000,00
incarcare
Total (lei)
lei
27.255.740,00
Notă: AbE12 - autobuze electrice cu lungimea de 12,0 m.
SiR – Stație încărcare rapidă;
SiL – Stație încărcare normală.
Art. III.
Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.
222/31.07.2018 rămân neschimbate.
Art. IV.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcția Generală Economică;
- Direcția Administrare Patrimoniu;
- Serviciul Urmărire Lucrări
- Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională;
- Manager public.
Iniţiator

În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001R

Viceprimar
Gigi – Ernes Vîlceleanu

avizăm prezentul proiect de hotărâre
Secretarul municipiului Slatina
Mihai – Ion IDITA
CAPL PO 01/F3

Primăria 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. 67077/10.08.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
Cu privire la: modificarea articolului 5 la H.C.L. 222 / 31.07.2018 referitor la aprobare proiect
„Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”
Municipiul Slatina poate demara acţiuni ample la nivel local şi poate accesa fonduri
europene puse la dispoziţia României prin Instrumentele Structurale, în perioada de programare
2014 - 2020, în baza documentelor strategice: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a
Municipiului Slatina pentru perioada 2014 – 2020, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al
Municipiului Slatina, Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă al municipiului Slatina
şi Strategia de Dezvoltare a Municipiului Slatina 2014 - 2020.
Având în vedere necesitatea înnoirii parcului de transport public din România ca măsură de
îmbunătățire a mobilității urbane și de limitare a emisiilor de CO2, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Slatina,
întocmește proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice” pentru a fi
depus spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile
de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte POR/2018/4/4.1/3/ÎN PARTENERIAT.
Proiectul Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice contribuie la
scăderea emisiilor de CO2 echivalent din Municipiul Slatina, provenite din transportul rutier, pe
baza măsurilor/activităţilor fundamentate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru
Municipiul Slatina. Astfel, achiziționarea unui număr de 8 autobuze electrice care să deservească
rutele 1, 1A, 1B, 2 și 5 de transport local de călători, a 3 stații de reîncărcare rapidă și a 8 stații
de reîncărcare lentă de către MDRAP în baza unui Acord de parteneriat şi a unui Protocol de
asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale poate simplifica și grăbi
procesul de absorbție a fondurilor europene și de conformare cu reglementările și angajamentele
la nivelul Uniunii Europene cu privire la reducerea emisiilor de CO2.
Prin H.C.L. nr. 222 / 31.07.2018 s-au aprobat toate aspectele prevăzute de Ghidul
Solicitnatului – condiții specifice de accesare a fondurilor. Pentru derularea achiziției de către
MDRAP în bune condiții este necesară o anexă însușită de Consiliul Local al Municipiului
Slatina care să cuprindă atât echipamentele care se achiziționează prin proiect, cât și sumele
defalcate pe categorii de cheltuieli.
Ideea de proiect conduce la atingerea Obiectivului specific 4.1 Reducerea emisiilor de
carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe Planurile de Mobilitate Urbană
Durabilă deoarece are ca efect creșterea atractivității și utilizării transportului public în
detrimentul transportului auto individual, ceea ce conduce la reducerea emisiilor de carbon în
municipiul Slatina.
Faţă de cele prezentate mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect
de hotărâre cu privire la „modificarea articolului 5 la H.C.L. 222 / 31.07.2018 referitor la
aprobare proiect Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”

Viceprimar
Gigi Ernes Vîlceleanu
CAPL PO 01/F2

Primăria 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. 67080/10.08.2018

REFERAT DE SPECIALITATE
(NOTĂ DE FUNDAMENTARE)
Cu privire la: modificarea articolului 5 la H.C.L. 222 / 31.07.2018 referitor la aprobare proiect
„Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”
Având în vedere:
prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local are
„atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau
municipiului” și ”atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni”;
prevederile art. 36 alin. (4) lit. d) și f) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul
Local „aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de
investiții de interes local, în condițiile legii” și ”asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile
necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de
integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile
furnizate cetățenilor”;
prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul
Local:
„a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: […] 14. serviciile comunitare de
utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică,
iluminat public și transport public local, după caz; […]”
prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată (r1) cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
cărora:
„(1) Modificarea unui act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai
multor articole ori alineate ale acestuia și în redarea lor într-o nouă formulare.”
Potrivit Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
Condiţii generale de accesare a fondurilor, capitolul 1. Informaţii generale POR 2014-2020,
subcapitolul 1.3 Implementarea complementară prin POR 2014-2020 a unor strategii şi
instrumente de dezvoltare teritorială, punctul 1.3.3 Dezvoltare urbană durabilă: ”Pentru
accesarea finanţării în cadrul POR 2014-2020 este obligatorie elaborarea unor strategii de
dezvoltare care să integreze inclusiv aspecte economice, sociale, etc., evaluarea şi selectarea
acestor strategii constituind etape anterioare procesului de selecţie a proiectelor în cadrul POR
2014-2020.”
Prin intermediul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de
investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de
județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte
POR/2018/4/4.1/3/ÎN PARTENERIAT din cadrul Programul Operaţional Regional pentru
perioada 2014-2020 pot fi sprijinite activităţi specifice realizării de investiţii pentru reducerea
emisiilor de CO2.

Prin H.C.L. nr. 222 / 31.07.2018 s-au aprobat toate aspectele prevăzute de Ghidul
Solicitnatului – condiții specifice de accesare a fondurilor.
Pentru derularea achiziției de către MDRAP în bune condiții este necesară o anexă însușită
de Consiliul Local al Municipiului Slatina care să cuprindă atât echipamentele care se
achiziționează prin proiect, cât și sumele defalcate pe categorii de cheltuieli, astfel:

Oraș

Slatina
Slatina
Slatina
Slatina
Slatina
Total nr. mijloace de transport/nr.
total stații

Rută/UM

1
1A
1B
2
5

Autobuz Electric 12 m Deal (AbE12D)
Stație
Stație
reîncărcare
AbE12D
reîncărcare
rapidă
lentă (SiL)
(SiR)
2
2
1
1
1
3
1
2
2
2
2

buc

8

3

8

Preț estimativ/buc. (lei fără TVA)

lei

2,500,000.00

500,000.00

125,000.00

Preț estimativ total (lei fără TVA)

lei

20,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00

Preț estimativ TVA (lei)

lei

3,800,000.00

Preț estimativ total lei cu TVA

lei

23,800,000.00 1,785,000.00 1,190,000.00

lei

114,240.00

lei

256,500.00

lei

110,000.00

lei

27,255,740.00

cheltuieli de informare si publicitate
(lei cu TVA)
cheltuieli cu salariile (brut)
cheltuieli cu avize și acorduri
necesare pentru instalarea stațiilor de
reîncărcare (lei cu TVA)
Total

285,000.00

190,000.00

Întrucât prin articolul 5 s-a aprobat valoarea totală a investiției fără a fi detaliate
echipamentele și cheltuielile necesare pentru derularea achiziției de către MDRAP, se impune
modificarea în consecință a articolului 5 din H.C.L. nr. 222 / 31.07.2018.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind modificarea
articolului 5 la H.C.L. 222 / 31.07.2018 referitor la aprobare proiect „Achiziție de mijloace de
transport public – autobuze electrice” poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.

Manager public,
Cristiana ŞERBAN
Consilier SPFI,
Cristina Ghiorghiță

Vizat de legalitate Consilier juridic
Adriana POPESCU
CAPL PO 01/F4

