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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea Temei de proiectare aferent ă  obiectivului 

de investiţ il „ Staţ ii de reincă rcare pentru vehkule electrice pe  drum  urile jude ţ ene din 
judeţ ul lalomiţ a " 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avă nd  în vedere: 

Referatul de aprobare nr. 6%4 0 /2021 - el1 din d:P.12.2021 a Pre ş edintelui 
Consiliului Judetean lalomita, 

Examin ă nd: 
Raportul de specialitate nr.o:296Q  /2021 -  17  din  06.12.2021 al Directiei 

lnvestitii i Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	/2021- 	din 	.12.2021 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.12.2021 at Comisiei pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului ş i turism, 
- Hotă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 	 din 	.12.2021 privind 

aprobarea Notei conceptuale aferent ă  obiectivului de investitii „ Stop de reFnc ă rcare 
pen tru vehicule electrice pe drum urile judetene din judetul lalomita", 

În conform itate Cu: 
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) ş i alin. (3) lit. f) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile art. 4, art. •5 alin. (2) i anexa nr. 2 din Hot ă ră rea de Guvem 
nr. 907/2016 privind eta pele de elaborare ş i continutul-cadru at documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pub/ice, cu 
modifică rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Ghidului de finantare a Pro gramului privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră  Fri transporturi, prin promo varea infrastructurii pen tru vehiculele de 
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reTncarcare pen tru 
vehicule electrice in 	 apro bat prin Ordinul ministerul mediului, ape/or ş i 
pă durilor nr. 1.962 din 29 octombrie 2021, 
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În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenra a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, Cu  modific ă rile 5i complet ă rile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art.1 Sc aprob ă  Tema de proiectare aferenta obiectivul de investirii „ Starii de 

reincă rcare pentru vehicule electrice pe  drum  urile judetene din judetul lalomita 
prevă zută  in anexa care face parte integrantă  din prezenta hotă rare. 

Art.2 Se tmputemice5te Pre ş edintele Consiliului Judetean 	să  reactualizeze 
prin dispozitie, tn functie de modifică rile legislative sou de nature, tehnică , continutul 
Temei de proiectare. 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Juderului lalomita, prezenta hot ă reire va fi 
comunicată  spre ducere la indeplinire Directiei lnvestitii 5i Servicil Pub/ice 5i, spre stiint ă , 
Directiei Buget Finante 5i lnstitutiei Prefectului — Judetul lalomira, urmand a fi publicată  
pe site-ul Consiliului Judetean sectiunea "Monitorul Oficial  at Juderului". 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL- 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului lalornita 

Adrian -Robert 10NESCU 

Rd/Oc 
TGV 
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2. Date de identificare a obiectivului de investitii 
2.1. Informatii privind regimul juridic, economic ş i tehnic al terenului ş i/sau al constructiei 
existente, documentatie cadastral ă  

Amplasarea sta ţ iilor se va face pe DJ 101 si DJ 201 care se afl ă  in patrimoniul Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a si Sc afl ă  in domeniul public al acestuia prin HCJ nr.4 din 27.02.2009. 
Pentru cele doua drumuri jude ţ ene exista documenta ţ ii eadastrale - Cartea funciard 
2.2. Particularit ă ti ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizare 
obiectivului de investilii dup ă  caz: 
a) descrierea succint ă  a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 
suprafaţ a terenului, dimensiuni in plan); 

Amplasarea celor doua sta ţ ii de reinc ă reare a masinilor electrice se va face pe DJ 101 ş i DJ 201 
Locaţ ia exacta, se va stabili in urrna verifiarii in teren i analizdrii eAr ţ ilor funciare existente. 
Pentru amplasarea unei sta ţ ii stint necesari aprox. 20 nip teren, amenaja ţ i sub forma unei parcdri, 
care sd fie dimensionată  pentru un num ă r de locuri de parcare eel pu ţ in egal cu numdrul punctelor 
de reinc ă rcare. 
b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente ş i/sau c ă i de acces posibile; 
Accesul se asigură  din DJ 201 si DJ 101. 

c) surse de poluare existente in zon ă ; 
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APROBAT, 
PRE5EDINTE, 

MARI  P2WEŁ  

TEMĂ  DE PROIECTARE 

1. Informatii generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investitii 

Sta ţ ii de reinceircare pentru vehicule electrke pe drunntrile jude ţ ette din jude ţ ul Ialomi(a 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

Preş edintele Consilittlui Judeleun Ialotni ţ a 
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 

Preş edintele Consiliului Judelean Inlomi ţ a 
1.4. Beneficiarul investitiei 

Judeţ ul ialotniţ a 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare 

Consillul Judelean Ialomi ţ a 



d)particularit ă ti de relief; 
Nu este cazul 

e) nivel de echipare tehnico-edilitar ă  a zonei i posibilit ăş i de asigurare a utilită tilor; 
In zonele propuse exist ă  energie electric ă  ş i telefonie. Luer ă rile propuse prin objectival de 

investi ţ ii presupun racordarea sta ţ iilor la re ţ eaua de energie electric. Lucr ă rile de raeordare la 
re ţ eaua electric ă  se vor realiza prin obiectivul de investi ţ ii propus. 
f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 
hi  mă sura in care pot ft identificate; 

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

Nu este cazul. 
condition ă ri constructive determinate de starea tehnic ă  ş i de sistemul constructiv al unor 

constructii existente în amplasament, asupra c ă rora se vor face lucr ă ri de interventii, dup ă  
caz; 

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

Reglernent ă rile urbanistice apljeabile zonei, vor fi stabilite prin certifieatele de urbanism. 
j) existenta de monumente istorice/de arhitectur ă  sau situri arheologice pe amplasament sau 
în  zona invecinat ă ; existenta condition ă rilor specifice hi cazul existentei unor zone protejate. 

Se vor preciza ulterior, dup ă  stabilirea exact ă  a amplasamentelor. 
2.3. Deserierea suecint ă  a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic 
functional: 
a) destinatie ş i functiuni; 

Staţ iile de reinc ă reare sunt destinate aliment ă rii autovehiculelor eleetrice, stint formate din 
minimum 2 punete de reine ă rcare, alimentate din acela ş i punct de livrare din re ţ eaua public ă  de 
distribu ţ ie, din care 1 punct de reine ă rcare multistandard in curent continua, la o putere >— 50 kW ş i 
1 punct de reine ă rcare care permite inc ă rcarea in curent alternativ hi o putere >— 22 kW. Sta ţ ia de 
reinc ă rcare va permite inc ă rcarea simultan ă  la puterile declarate. 
b) caracteristici, parametri ş i  date tehnice specifice, preconizate; 

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

- staţ iile de reinc ă rcare vor fi echip ate 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 rcarea in eurent alternativ ş i 
cu eoneetori rnultistandard, dintre care unul este al sistemului de reine ă reare combinat 
Combo 2, conform descrierji din standardul SR EN 62196-3; 

c) nivelul  de echipare, de finisare ş i de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate 
cu cerintele funetionale stabilite prin reglement ă ri tehnice, de patrimoniu ş i de mediu  hi  
vigoare; 

- staţ ille de reinc ă rcare vor dispune de un acces deschis de management ş i operare care s ă  
permită  identificarea loca ţ iei, monitorizarea în timp real a func ţ ionalit ăţ ii, 
eantitatea de energie transferat ă . Aeest acces tebuje sit permitti interconectarea 
comunicarea cu alte instala ţ ii similare în 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 romfin ă  ş i engleză . 

d) numă r estimat de utilizatori; 
Numă rul estimat de utiljzatori este de 30.000 autovehieule electrice. 
e) durata minimii de functionare apreciat ă  corespunz ă tor destinatiei/functiunilor propuse; 

Durata minim ă  de ftme ţ ionare apreciat ă  core spunz ă tor destinaţ iei/func ţ iunilor propuse va fi 
stabilită  ulterior prin normative specifice în vigoare. 



nevoi/solicit ă ri funcţ 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 rcă rii vehiculelor electrice, marcate cu 
culoarea verde. 

— asigurarea accesului permanent ş i nediscrirninatoriu publicului la sta ţ iile de reinc ă rcare 
instalate. 

- semnalizarea corespunz ă toare ş i vizibilă  a spaţ iilor in care sunt instalate sta ţ iile de 
reinc ă rcare, in concordanţă  cu standardele europene ş i naţ ionale in domeniu. 
g) corelarea solu ţ iilor tehnice cu condi ţ ion ă rne urbanistice, de protec ţ ie a mediului si a 
patrimoniului; 

— asigurarea accesului permanent ş i nediscriminatoriu publicului la sta ţ iile de reinc ă rcare. 
— asigurarea interconect ă rii ş i comunică rii cu alte sta ţ ii similare. 
- diminuarea cantit ăţ ii de CO2 prin parcurgerea unei distan ţ e de c ă tre un vehicul electric, in 

locul,  în local unui autovehicul cu combustie intern ă . 
2.4. Cadrul legislativ 	impunerile  cc rezult ă  din aplicarea acestuia 

Ghidul de finanţ are a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: sta ţ ii de reincă rcare pentru vehicule electrice in localit ăţ i, aprobat prin 
Ordinul nr. 1962 din 29 octombrie 2021 al Ministerului Mediului, Apelor ş i P ă durilor. 

Director executiv 
Cristian Vlad 

\O- 
Sef serviciu 

Mariami Stanciu 

intoemit 
Mariana Mrcu 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotemire privind aprobarea Temei de proiectare aferentei obiectivului 
de investiţ ii „ Sta ţ ii de reinciircare pentru vehicule electrice pe drumurile jude ţ ene din 

judeţ ul lalomi ţ a " 

Prin projectul de hotă reire supus dezbaterii se propune aprobarea Temei de 
projectare aferent ă  obiectivului de investitii „ Sta ţ ii de reincă rcare pentru vehicule 
electrice pe drumurile jude ţ ene din judetul lalomita ". 

Consiliul Judetean lalomita sustine prin orice mijloace dezvoltarea economjco 
socială  a judetului prin stabilirea unor objective concrete, orientate spre imbun ă tăţ irea 
continue) a view oamenilor  i  elaborarea unor m ă suri pentru protectia mediului ,si 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  in transporturi. 

Analizand situatia existent ă , in contextul celor de mai sus, Consiliul  Jude  ţ ean 
lalomita ia propus, pentru ?nceput, montareo a dou ă  stop de rencă rcare pentru 
vehicule electrice in localită ti din judetul Fierbinti Tă rg situată  pe DJ 101 ş i 
Cosă mbeş ti situate) pe DJ 201. 

Propunerea este in concordantă  cu prevederile Ghidului de finantare a Programului 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  în  transporturi, pentru promovarea 
infrastructurii pentru vehicule de transport rutjer nepoluant din punct de vedere 
energetic: sta ţ ii de reincă rcare pentru vehicule electrice Tn localit ă ti, aprobat prin Ordinul 
nr. 1962 din 29.10.2021 al ministruluj mediuluj, ape/or p ă durilor. 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Hotă ră rea de Guvern nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare ş i con tinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente objectivelor/proiectelor de investitii fjnan tote din fonduri pub/ice, cu modificer rile 

completă rile ulterioare, "tema de proiectare exprim ă  intentiile investitionale ş i nevoile 
functionale ale beneficiarului investitiej, evidentiate in nota conceptualer, determin ă nd 
conceptja de realizare a obiectivului de investitii, Tn functie de condition ă rile tehnice, 
urbanistice generale ale amplasamentului, de pratectie a mediului natural ş i a 
patrimoniului cultural sau alte condition ă ri specifice obiectivului de investitii".  Pen  tru 

Conal lul Judetean lalornIta 1 II 111111 I 1! Ill 111 I I- 
0000107419 



intocmirea acesteia, legiuitorul a stab/lit i un model cadru, prevă zut în anexa nr. 2 la 
Hotă ră rea de Guvern nr. 907/2016. 

Totodată , "elaborarea studiului de prefezabilitate, dup ă  caz, a studiului  de  
fezabilitate on a documental -lei de avizare a lucră rilor de interventii este conditionat ă  de 
aprobarea prealabilă  de că tre beneficiarul investitiel a notei conceptuale si a temel de 
prolectore". Pentru obiectivul în cauz ă  a fast aprobat ă  Nato conceptual& 

Toate caracteristicile, parametrii 	datele tehnice specifice sunt detaliate  în  
cuprinsul Ternei de pro iectare pro pus spre aprobare. Finantarea lucră rilor se va asigura 
din bugetul de stat prin pro gramul gestionat de Administratia fondului de mediu, din 
bugetul judetului lalomita sau alte surse de finantare. 

De asemenea, prin proiectul de hotă rare se propune ş i mandatarea Presedintelui 
Consiliului Judetean lalomi ţ a de a modifica/reactualiza prin dispozitie continutul temei de 
proiectare, în funcrie de aparitia diferitelor evenimente legislative sau altor cauze 
justificabile. 

Constatand c č  sunt indeplinite condiVile de necesitate si oportunitate, pro pun 
Consiliului Judetean lalomiţa ado ptarea hot ă r6rii 7n forma ş i continutul prezentate în 
pro iect. 

PRE.SEDINT3,-- )  
MARIAN VĘ L  

Redactat, 
Teadorescu Gabriela - Virginia 
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RAPORT 

la proieetul de hot ă rke privind aprob  area  Temei de proieetare aferent ă  obiectivului de investi ţ ii 
„Stalii de reincarcare pentru vehicule electrice pe drumurik judelene din judetui Ialomita" 

Conform Hotă ră rii nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborate i  continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, elaborarea documenta ţ iilor tehnico-econotnice este conditionat ă  de aprobarea 
prealabil ă  de că tre beneficiarul investitiei a temei de proiectare. Tema de proiectare exprim ă  
intenţ iile investltionale ş i nevoile functionale ale beneficiarului investi ţ iei, evidenţ iate in nota 
conceptual ă , determinand conceptia de realizare a oblectivului de investitii, in functie de 
condiţ ionă rile tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protectie a mediutui natural 
ş i a patrimoniului cultural sau alte condi ţ ionă ri specifice obiectivului de investitii. Tema de 
proiectare se elaboreaz ă  de c ă tre beneficiaml investi ţ iei sau, după  caz, de că tre 
proiectanti/consultan ţ i care presteaz ă  servicii de proiectare/consultant ă  in domeniu ş i se aprobă  
de care beneficiar. 

Aprobarea temei de proiectare este necesar ă  in derularea etapelor urm ă toare necesare 
implement ă rii obiectivului de investitii: elabotarea documenta ţ iei pentru ob ţ inerea eertificatului 
de urbanism, a documentaţ iilor pentru obtinerea avizelor ş i a Studiului de Fezabilitate (SF). 
După  aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezulta ţ i in urma elaboră rii Studiului de 
Fezabilitate, Sc va elabora Proiectul Tehnic de Executie (PTE). 

În conformitate cu preocuparea continu ă  pentru imbună tă tirea calit ăţ ii vigil cetă tenilor 
judetului 1alomia, imbună tă tirea caiit ăţ ii mediului ş i reducerea emisillor de gaze cu efect de ser ă  
in transporturi, precum ş i pentru dezvoltarea infrastructurii de transport rutier nepoluant, s-a 
considerat oportun ă  crearea unei retele de statii de reinc ă rcare pentru vehiculele electrice  în  
localitdtile din judetul Ialomita. 

Prin Tema de proiectare, propunem montarea a două  statii de reinc ă rcare pentru vehicule 
electrice pe dou ă  dintre drumurile judgene din judeţ ul Ia1omia, respectiv una pe DJ 101 in 
localitatea Fierbinţ i-Tdrg ş i una in localitatea CosAmbe ş ti pe DJ 201. 

Caracteristici, parametri date tehniee specifiee, preeonizate a se realiza 
Statiile de reincă rcare sunt destinate aliment ă rii autovehiculelor electrice, sunt formate din 

minimum 2 puncte de reinc ă rcare, alimentate din acelaş i punct de livrare din reteaua public ă  de 
distribuţ ie, din care 1 punct de reinc ă rcare multistandard in curent continuu, la o putere ›= 50 
kW ş i 1 punct de reinc ă rcare permite inc ă rcarea in curent altemativ la o putere >= 22 kW. Statia 
de reinc ă reare va permite ine ă rcarea simultan ă  la puterile declarate. 
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- statiile de reinc ă rcare trebuie s ă  lie in conformitate cu cerintele standardului pe p ă 4i SR 
EN IEC 61851 (Sistem de ine ă rcare conductiv ă  pentru vehicule electrice); 

- statiile de reincă rcare vor fi echipate cel 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 unul este al sistemului de 
reincă rcarecombinat Combo 2, conform deserierii din standardul SR EN 62196-3; 

- staţ iile de reinc ă reare vor dispune de un acces deschis de management ş i operare care s ă  
permit ă  identificarea loca ţ iei, monitorizarea in timp real a func ţ ionalită tii, disponibilităţ i, 
cantitatea de energie transferal.. Acest acces tehuie 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 Cherge Point Protocol 

— minim 1.5 ş i dispun de meniu in limba rom ă nă  ş i engleză . 
- asigurarea unui minim de locuri de parcare, eel putin egal cu num ă rul punctelor de 

reinc ă rcare aferente statiilor, destinate exelusiv inc ă reă rii vehiculelor electrice, marcate 
Cu culoarea verde. 

- asigurarea aceesului permanent ş i nediscriminatoriu publicului la staţ iile de reine ă rcare 
instalate. 

- semnalizarea corespunz ă toare  i vizibilă  a spaţ iilor in care sunt instalate statiile de 
reincă rcare,  in concordan ţă  cu standardele europene ş i nationale in domeniu. 

Avă nd in vedere prevederile Legii 27312006 a finan ţ elor publice locale ş i ale OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, propunem Consiliului Judetean Ialomi ţ a aprobarea 
Temei de proiectare pentru obiectivul de investi ţ ii „Sta ţ ii de reinceircare pen tru vehicule 
electrice pe drumurile jude ţ ene din judetul Ialotnila". 

Director executiv 

Cristian Vlad 

6/14-  

Sef serviciu 
Mariana Stanciu 

intocmit, 

(7; Mariana 	cu 
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