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PROIECT DE HOTĂ RÂRE NR. 	 
privind aprobarea Notei conceptuale aferentd obiectivului de investilii 

"Stain de reincă rcare pentru vehicule electrice pe drumurile judetene din juderul Ialomifa" 

Consiliul Judeţ ean 
Avdnd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  .9416 /2021 -  4  din (a  .12.2021 al Preş edintelui Consiliului 

Judeţ ean 
Examincind: 
- Raportul de specialitate nr."36-'10  72021 - T din 09 .12.2021 al Directiei Investi ţ ii ş i 

Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	72021 - 	din 	.12.2021 al Comisiei economico-financiare ş i 

agriculturd ; 
- Avizul nr. 	72021 - 	din 	.12.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului dezvoltare regionald, protectia mediului ş i turism, 
In confOrmitate cu: 
prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i alin. (3) /it.f din Ordonantct de Urge* a Guvernului 

nr. 5772019 privind Codul administrativ, Cu modificeirile ş i completdrile ulterioctre; 
prevederile art. 3, art. 5 alin. (2) ş i anexa nr. 1 din Hoteirdrect de Guvern nr. 907/2016 

privind etapele de elaborctre ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-econom ice aferenie 
obiectivelor/proiectelor de investiţ ii finanţ ate din fonduri pub/ice, cu modificeirile ş i cornpletdrile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 27372006 privind .finantele pub/ice locale, cu modificeirile ş i 
completdrile ulterioare; 

- Ordinul nr. 1962/2021 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu elect de serd 1n transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport ruder nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincdrcare pentru 
vehicule electrice in localitclti; 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 
privind Codul administrativ, cu modificeirile ş i completeirile ulterioare, 

HOT, iRĂ sSTE: 

Arid  Se aprobd Nota conceptualei *rentei obiectivului de investitil "Stara de reincdrcare 
pentru vehicule electrice pe drumurile judetene din judetul Ictlomita", preveizutei în anexa care face 
parte integrantd din prezenta hoteirdre. 
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Art.2 Se Emputerniceste domnul Marian Pavel, Preyedintele Consiliului Jude ţ ean 
modifice prin dispozitie continutul Notei conceptuale  în cazul aparitiei unor modificdri legislative 
sau al unor modifidiri de ordin tehnic. 

Art3 Prin grija Secretarului General al Judetuliii Ialomita, prezenta hotdrare va fi 
cornunicatd spre ducere la indeplinire Directiei Investitii yi Servicii Pub/ice, Ş i, spre 
Directiei Buget Finante ş i Institutiei Prefectului — Judetul 	urmand a fi publicatd pe site-ul 
Consiliului Judelean Ialomiţ a. sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PREŞEDINTE, 
MARIAN PAVEL • 

Avizat, 
Seeretarul General al Judefului Ialomila, 

Adrian Robert IONESCU 
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Nr. 	.3h07?,0 2 ł  i-- 0 /Z  2,0 Direeţ ia Investitii ş i Servicii Publice 

APROBAT, 
PRE$EDINTE, 

VEL 

NOTĂ  CONCEPTUALĂ  

1. Informatii generale privind obieetivul de invest4ii propus 

1.1. Denumirea obiectivului de investi ţ ii 
Statii de reinctIrcare pentru vehicule electriee pe drumurile judetene din judetul Ialomita 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Preş edintele Consiliului  Jude (can  Ialamita 

1.3. Ordonator de credite (secundar/ter ţ iar) 
Na este  caul 

1.4. Beneficiarul investi ţ iei 
Judetui lahnnita 

2.  Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus  
2.1. Scurt ă  prezentare privind: 
a) deficien ţ e ale situa ţ iei actuale 

Cre ş terea poluă rii ş i a emisiilor de gaze cu efect de ser ă , sc ă rderea calit ă tii aerului 
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţ ii 

Imbună tăţ irea calit ăţ ii vjetii cetă tenilor judetului Ialorni ţ a., imbună tă tirea calit ăţ ii mediului ş i de 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, precum ş i dezvoltarea infrastructurii de 
transport rutier nepoluant, crearea unei re ţ ele de statii de rein• ă reare pentru vehiculele electrice in 
localită tile din jude ţ ul Ialomita. 
c) impactul negativ previzionat in cazul nerealiz ă rii obiectivului de investi ţ ii 

1. Cre ş terea emisiilor de gaze cu efect de sera 
2. Scă derea calit ăţ ii medjului 
3. Lipsă  infrastruetura de transport ruder nepoluant 
4. Imposjbilitatea reducerii emisiilor de CO2 prin utilizarea in continuare a vehiculelor poluante 

2.2. Prezentarea, dup ă  caz, a obiectivelor de investiţ ii cu aceleasi func ţ iuni sau func ţ iuni 
similare cu obiectivul de investi ţ ii propus, existente in zon ă , in vederea justific ă rii necesit ăţ ii 
realiz ă rii obiectivului de investiţ ii propus 

In momentul de fa ţă  in zonă  nu exist ă  objective de investi ţ ii cu acelea ş i functiuni sau functiuni 
similare. 
2.3. Existen ţ a, dup ă  caz, a unei strategii, a unui master plan on a unor planuri simjlare 
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aprobate prjn acte normative, an cadrul c ă rora se poate ineadra objectivul propus 
2.4. Existen ţ a, dup ă  caz, a unor acorduri interna ţ ionale ale statului care oblig ă  partea român ă  
la realjzarea obiectivului de investi ţ ii 
2.5. Objective generale, preconizate a fj atjnse prin realjzarea investi ţ iej 

a) dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electric ă . 
b) imbun ă ta ţ irea calit ăţ ii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin 

stinrularea utiliz ă rii vehiculelor eleetriee. 
c) dezvoltarea transportului ecologic. 
d) montarea a cloud. sta ţ ii de reinc ă rcare pentru vehicule electrice pe dou ă  dintre drumurile 

judeţ ene din jude ţ ul Ialomiţ a, respectiv una pe DJ 101, in loealitatea Fierbin ţ i-rarg ş i una in 
localitatea Cosambe ş ti pe DJ 201, 
3. Estimarea suportabilit ăţ ii investi ţ iej publice 
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execu ţ ia obiectivului de investiţ ii, lu ă ndu-se in considerare, 
dup ă  caz: 

— costurile unor investi ţ ii similare realizate 
- standarde de cost pentru investi ţ ii similare 

Cheltuielile pentru execu ţ ia obiectivului de investi ţ ii se estimeaz ă  in faza de proiectare Studiu de 
Fezabilitate ţ inând cont de standardele de cost pentru lucr ă ri similare, cantit ăţ ile de lucr ă ri, oferte de 
pre ţ  de pe piaţ a liber ă . 

Valoarea total ă  estimată  pentru obiectivul de investi ţ ii este de 600.000 lei cu TVA. 
3.2. Estimarea eheltuielilor pentru proiectare, pe faze, a documenta ţ iei tehnico-economice 
aferente objectivuluj de investi ţ ie, precum ş i pentru elaborarea altor studii de specialitate in 
func ţ ie de specificul objectivului de investi ţ ii, jnclusiv cheltuielile necesare pentru ob ţ inerea 
avizelor, autoriza ţ iilor i acordurjlor prev ă zute de lege 

- elaborare SF - 7.000 lei 
— taxe, ob ţ inere avize, autoriza ţ ii, acorduri, faza SF+PT — 2.000 lei 
- intocinire PT+DDE  i asistenţă  telmic ă  din partea proiectantului pe durata execut ă rii 

lucră rilor — 5.000 lei 
- consultanţă lasisten ţă  pentru depunerea cererii de finanţ are — 2.000 lei 
— consultanţă  in implementarea proiectului — 6.000 lei 

3.3. Surse identificate pentru finan ţ area cheltuielilor estimate (in cazul finan ţă rii 
nerambursabjle se va men ţ iona programul opera ţ ionallaxa corespunz ă toare, identificatii) 

programul privind reducerea ernisiilor de gaze cu efect de ser ă  in transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct devedere energetic: sta ţ ii de 
reinc ă rcare pentru vehicule eleetrice in localit ăţ i, gestionat de Administra ţ ia Fondului pentru Mediu. 

- buget local; 
- alte surse de finanţ are legal constituite. 

4. Informa ţ ii privind regimul juridic, economic ş i tehnic al terenului ş i/sau al construc ţ iei 
existente 

Amplasarea staţ iilor se va face pe DJ 101 ş i DJ 201 care se all ă  in patrimoniul Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i se afl ă  in domeniul public al acestuia prin HCJ nr.4 din 27.02.2009. 
5. Particularit ăţ i ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 
obiectivului de investi ţ ij; 
a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafa ţ a 
terenului, dimensjuni in plan); 

Amplasarea celor doua sta ţ ii de reinc ă rcare a ma ş inilor electrice se va face pe DJ 101 ş i pe DJ 
201. Locaţ ia exact ă , se va stabili in urma verific ă rii in teren i analiz ă rii că rţ ilor funciare existente. 
Pentru amplasarea unei sta ţ ii sunt necesari aprox. 20 mp teren, amenaja ţ i sub forma unei parc ă ri, 
care s ă  fie dimensionat ă  pentru tin num ă r de locuri de pareare cel pu ţ in egal cu numă rul punctelor 
de reincă rcare. 
b) relaţ iile cu zone invecinate, accesurj existente ş i/sau eta de acces posibile; 

Accesul se asigură  din DJ 201 ş i DJ 101. 



c) surse de poluare existente in zon ă ; 
Nu este cazul 

d)particularit ăţ i de relief; 
Nu este cazul 

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei ş i posibilităş i de asigurare a utilit ăţ ilor; 
in zonele propuse există  energie electric ă  i telefonie, Lucr ă rile propuse prin obiectivul de 

investi ţ ii presupun racordarea sta ţ iilor la reţ eaua de energie electric ă . Lucră rile de racordare la 
re ţ eana electric ă  se vor realiza prin obiectivul de investi ţ ii propus. 
f) existen ţ a unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 
in mă sura in care pot fi identificate; 

Existenţ a unor eventuale re ţ ele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, vor fi 
stabilite ş i se va dispune sau nu relocarea/protej area acestora, prin avizele pe care Consiliul 
Tudeţ ean Ialomi ţ a in calitate de beneficiar, le va ob ţ ine de la de ţ ină torii acestor re ţ ele edilitare. 
g) posibile obliga ţ ii de servitute; 

Nu este cazul, 
h) conditionă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul constructiv al unor 
construc ţ ii existente in amplasament, asupra c ă rora se vor face lucră ri de interven ţ ii, dup ă  
caz; 

Nu este cazul. 
i) reglement ă ri urbanistice aplicabile zonei conform documenta ţ iilor de urbanism aprobate — 
plan urbanisticgeneral/plan urbanistic zonal ş i regulamentul local de urbanism aferent; 

Reglement ă rile urbanistice aplicabile zonei, vor fi stabilite prin certificatele de urbanism. 
j) existen ţ a de monumente istorice/de arhitecturil sau situri arheologice pe amplasament sau 
in zona invecinat ă ; existen ţ a condiţ ionă rilor specifice in cazul existen ţ ei unor zone protejate. 

Se vor preciza ulterior, dupd stabilirea exact ă  a amplasamentelor. 
6. Descrierea succint ă  a obiectivului de investi ţ ii propus, din punct de vedere tehnic 
functional: 
a) destina ţ ie ş i functiuni; 

Staţ iile de reinc ă rcare sunt destinate aliment ă rii autovehiculelor electrice, sunt formate din 
minimum 2 puncte de reinc ă reare, alimentate din acela ş i punct de livrare din re ţ eaua public ă  de 
distribuţ ie, din care 1 punct de reinc ă rcare multistandard în curent continuu, la o putere 	50 kW ş i 
1 punct de reinc ă rcare permite inc ă rcarea în curent altemativ la o putere > 22 kW. Sta ţ ia de 
reincă rcare va perrnite inc ă rcarea simultan ă  la puterile declarate. 
b) caracteristici, parametri ş i date tehnice specifice, preconizate; 

- staţ iile de reinc ă rcare trebuie s5 fie in conformitate cu cerin ţ ele standardului pe p ă rţ i SR EN 
TEC 61851 (Sistem de inc ă rcare conductivă  pentru vehicule electrice); 

- staţ iile de reinc ă rcare vor fi echipate eel pu ţ in cu prize ş i conectori de ip 2 pentru vehicule, 
conform descrierii din standardul SR EN 62196-2, pentru inc ă rearea in eurent alternativ ş i 
cu conectori multistandard, dintre care mini este al sistemului de reinc ă rcare combinat 
Combo 2, conform descrierii din standardul SR EN 62196-3; 
staţ iile de reine ă reare vor dispune de un acces deschis de management ş i operare care s ă  
permită  identificarea loca ţ iei, monitorizarea in timp real a func ţ ionalităţ ii, 
cantitatea de energie transferat5. Acest acces tebuie s ă  permită  interconectarea 
comunicarea cu alte instala ţ ii similare in timp real; 

- staţ iile de reinc ă rcare comunic ă  prin protocol de tip OCPP — Open Charge Point Protocol — 
minim 1.5 ş i dispun de meniu in limba rom ă nă  i engleză . 

c) durata minima de func ţ ionare apreciat ă  corespunză tor destina ţ ieigunc ţ iunilor propuse; 
Durata minim ă  de func ţ ionare apreciat ă  corespunz ă tor destina ţ ieidunc ţ iunilor propuse va 11 

stabilit ă  ulterior prin normative specifice in vigoare. 
d) nevoi/solicit ă ri func ţ ionale specifice; 

— asigurarea unui minim de locuri de parcare, eel pu ţ in egal cu num ă rul punctelor de 
reincă rcare aferente sta ţ iilor, destinate exclusiv inc ă rcArii vehiculelor electrice, marcate en 



culoarea verde. 
- asigurarea accesului permanent ş i nediscriminatoriu publicului la sta ţ iile de reine ă rcare 

instalate. 
- semnalizarea corespunz ă toare ş i vizibilă  a spaţ iilor in care sunt instalate sta ţ iile de 

reine ă rcare, in concordant ă  cu standardele europene ş i naţ ionale in domeniu. 

7. Justificarea necesit ă tii elabor ă rii, dup ă  caz, a: 
studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proieetelor majore de investi ţ ii; 
Nu este canal. 
expertizei tehnice ş i , după  caz, a auditului energetic on a altor studii de specialitate, audituri sau 

analiza relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la construc ţ ii existente; 
Nu este eazul. 

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restric ţ iile ş i permisivit ăţ ile 
asociate cu obiectivul de investi ţ ii, in cazul interven ţ iilor pe monumente istorice sau in zone 
protej  ate. 

Nu este cazul. 

Director executiv 
Cristian Vlad 

Ş ef serviciu 
Mariana Stanciu 

intocmit 
Mariana .1 cu 



Redact at, 
Tadorache Emilia Conalflul Jude ean lalomIta 
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PREŞEDINTE 
	 Nr927   12021 	dinaL.12.2021 

REFEl?AT DE APROBARE 
la proiectul de hotcariire privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă  obiectivului de investitil 

"Stat ii de reinceircare pentru vehicule electrice pe drumurile judetene din judetul Ialomita" 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune spre aprobare Nota conceptuctlă  
aferentă  obiectivului de investi ţ ii "Statii de reincă rcare pentru vehicule electrice pe drurnurile 
judetene din jude ţ ul Ialomiţa". 

In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Hotă reirea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare ş i conţ inutul-cadru al documentatillor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţ il finantate din fonduri publice, cu modific ă rile ş i completeirile 
ulterioare, "elaborarea studiului de preftzabilitate, dupei caz, a studiuluj de fezabilitate ori 
documentatiei de avizare a lucră rilor de intervenţ ii este condiţ ionatei de aprob area prealabild de 
ceitre beneficiarul investiţ iei a notel conceptuale". 

Potrivit art. 3 alin. (1)0 (2) al aceluict0 act norm ativ, Nota conceptualei este o documentatie 
intocmit ă  in scopul justificeirii necesit ăţ ii 5Yi oportuniteitii realiz ă rii unui abjectly de investitii, 
finantat total sou partial din fonduri .publice, prjn intermediul c ă reict se evidentiază  dcttele 
prelimin are necesare implementă rii obiectivului de investitii propus 0 se prezint ă  info rmaţ ii cu 
privire la estimarea suportabilităţ ii investiţ iei pub lice. Pentru intocmirea acesteia, legiuitorul a 
stabiliti un model cadru, care este prevă zut in anexa nr. 1 la Hotă ră rea de Guvern nr. 907/2016. 

In conformit ate en preocuparea continuei pentru imbun ă tă tirea calităţ ii vietii cet ă tenilor 
judetului Ialomita, imbuneiteitirea calităţ ii mediului ş i reducerea emisiilor de gaze en efeet de seră  
in transporturi, .precum i pentru dezvoltarea infrastructurii de transport rutier nepoluant, s-a 
considerat oportunei crearea unej reţ ele de staţ ii de reină rcare pentru vehiculele eleetrice in 
localiteitile din judeţ ul Ialomiţ a. 

Obiectivul general il constituie montctrea a cloud statil de reinceircare pentru vehieule 
electrice pe două  dintre drumurile judetene din judetul Ialornita, respectiv una pe DJ 101 in 
localitatea Fierbinti-Tă rg 0 ma in localitatea Cosă mbaş ti pe DJ 201. 

Prin Nota conceptucdă  se estimeazei valoarea totalci a investiţ iei la 600.000 lei cu TVA, 
finanţarea lucră rilor realizeindu-se din bugetul de stat prjn prograrnul gestionat de Administratia 
Fondului de Mediu, bugetul local scat alte surse de finanţ are. 

In Raportul directiei de spec ialitate sunt detaliate ş i celelalte aspeete de naturei 
tehnico-economicei necesare susfinerii projectului de hoteir ă re. 

Constată nd că  sunt indeplinite conditille de necesitate ş i o:portunitate, propun Consiliului 
Judeţ ectn Ictlomiţ a ctdoptarea hoteiră rii in forma ş i continutul prezentate în pro iect. 

PREŞ EDI TE 
MARIAN .VEL 
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RAPORT 111111111k III 
1 000012268,.. 

la proiectul de hot ă rdre privind aprobarea Notei Conceptuale aferent ă  obiectivului de investitii 
„Staţ ii de reineiireare pentru vehleide eleetriee pe drurnurile judetene din judetul lalornita" 

Conform Hot ă rdrii nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finan ţ ate din 
fonduri publice, elaborarea documenta ţ iilor tehnico-economice este conditionat ă  de elaborarea 
prealabilă  de că tre beneficianal investitiei a notei conceptuale. Nota conceptual ă  reprezint ă  
documentatia intocmit ă  de beneficiarul investitiei in scopul justific ă rii necesit ăţ ii i oportunit ă tii 
realiz ă rii unui obiectiv de investi ţ ii, finantat total sau partial din fonduri publice. 

Pentru obiectivele noi de investitii este necesar ă  elaborarea i aprobarea notei 
conceptuale care evidentieaz ă  datele preliminare necesare implement ă rii obiectivului de investi ţ ii 
propus ş i prezint ă  informatii Cu privire la estimarea suportabilit ă tii investitiei publice. 

In conformitate cu preocuparea continu ă  pentru imbun ă t ăţ irea calit ăţ ii vie ţ ii cet ăţ enilor 
judetului Ialomita, imbună tă tirea calit ăţ ii mediului i reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera 
in transporturi, precum ş i pentru dezvoltarea infrastructurii de transport ruder nepoluant, s-a 
considerat oportun ă  crearea unei retele de sta ţ ii de reinc ă rcare pentru vehiculele electrice in 
localităţ ile din judetul Ialomiţ a. 

Prin Nota conceptual ă , propunem montarea a dou0 sta ţ ii de reincă rcare pentru vehicule 
eleetrice pe dou ă  dintre drumurile judetene din jude ţ ul Ialomiţ a, respectiv una pe DJ 101 in 
localitatea Fierbinti-Tdrg ş i una in localitatea Cosdmbe ş ti pe DJ 201. 
Caracteristici, parametri ş i date tehnice specifice, premnizate a se realiza 

Staţ iile de reinekcare sunt destinate alirnent ă rii autovehiculelor electrice, sunt formate din 
minimum 2 puncte de reinc ă rcare, alimentate din acela ş i punct de livrare din reteaua publich de 
distributie, din care 1 punct de reinc ă rcare multistandard în curent continuu, la o putere >= 50 
kW ş i 1 punct de reinc ă rcare permite inc ă rcarea in curent alternativ la o putere >= 22 kW. Statia 
de reinc ă rcare va permite inc ă rcarea simultană  la puterile declarate. 

- statiile de reinc ă rcare trebuie s ă  fie in conformitate cu cerin ţ ele standardului pe p ă rţ i SR 
EN IEC 61851 (Sistem de inc ă rcare conductiv ă  pentru vehicule electrice); 
statiile de reinc ă rcare vor fi echipate cel putin cu prize ş i conectori de ip 2 pentru 
vehicule, conform descrierii din standardul SR EN 62196-2, pentru inc ă rearea in curent 
alternativ ş i en conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de 
reincă rcarecornbinat Combo 2, conform descrierii din standardul SR EN 62196-3; 

- statiile de reinc ă rcare vor dispune de un acces deschis de management ş i operare care sd 
permită  identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalit ăţ ii, 
cantitatea de energie transferat ă . Acest acces tebuie s ă  permită  interconectarea 
ornunicarea=ctralteinstalatii -simitarein-timp-real; 
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statiile de reinc ă rcare comunicd prin protocol de tip OCPP — Open Cherge Point Protocol 
— minim 1.5 ş i dispun de meniu in limba romdnd i englezd. 

- asigurarea unui minim de locuri de parcare, eel putin egal Cu num ă rul punctelor de 
reincdreare aferente statiilor, destinate exclusiv incdrcdrii vehiculelor electrice, mareate 
cu culoarea verde. 

- asigurarea accesului permanent ş i nediscriminatoriu publicului la statiile de reinedrcare 
instalate. 

- seranalizarea corespunzdtoare  i vizibild a spatiilor in care sunt instalate statiile de 
reincdreare, in concordantd cu standardele europene ş i nationale in domeniu. 

Av'and in vedere prevederile Legii 273/2006 a finantelor publice locale ş i ale OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului Judetean Ialomi ţ a aprob area 
Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii „Staid de reincarcare pentru vehicule electrice 
pe drtunurile judetene din jude ţ ul lalonti ţ a". 
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