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PROIECT DE HOTĂRIRE NR.

privind aprobarea modific ării Hot ărtirii Consiliului Judelean Ialomila nr.260 din 23.12.2021 privind
aprobarea Notei coneeptuale aferent ă obiectivului de investi ţii
"Staţii de reine ărcare pentru vehicule electriee pe drumurile judelene din jude ţul ialotniţa"

Consiliul Juderean
Avand in vedere:
-Referatul de aprobare nr.

99 ,TI.).02-

din Pr e31'

2022 a Presedintelui Consiliului Judetean

Examindd:
- Raportul de specialitate nr.10012/ 2072 -67-r din 6. af kaal Directiei Investitii şi Servicii Pub lice;
- Avizul nr.
din
al Comisiei economico-financiare şi agriculturd;
/
al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului,
- Avizul nr.
din
dezvoltare regionald, protectia mediului yi turism,

În conformitate cu:
Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr.260 din 23.12.2021 privind aprobarea Notei
conceptuale aferentd obiectivului de investitii "Statii de reincdrcare pentru vehicule electrice pe drumurile
judetene din juderul Ialomita"
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) yi aim. (3) lit. j) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, en modificdrile ş i completdrile ulterioare;
prevederile art. 3, art. 5 al/n. (2) si anexa nr. I din Hotărdrea de Guvern nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare ş i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificdrile şi completdrile ulterioare;
- prevederile Legit' nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;
- Ordinul nr. 1962/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanfare a Programului privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincdrcare pen tru vehicule electrice in
localitdti;
- prevederile art.45 si 47 din Regulamentul de organizare yi functionare a Consiliului Judetean
aprobat prin Hotdrarea Consiliului Judelean Ialornita nr.46din 30.03.2021, en modificdrile
completdrile ulterioare,
In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificdrile şi completdrile ulterioare,
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Art. I Punctul 3.2 al Hotdrarii Consiliului Jude ţean Ialomita nr.260 din 23.12.2021 privind aprobarea
Notei conceptuale aferent ă obiectivului de investi ţii "Statii de retncărcare pentru vehicule electrice pe
drumurile judetene din judepd klomita "se modified ş i va avea urm ătorul cuprins:
„- elaborare SFi documentatii tehnice pentru obtinere avize — 11.000 lei
taxe, obtinere avize, autorizajii, acorduri, faza SF+PT 4.000 lei
- intocmire PT+DDE i asistenţă tehnicei din partea proeictantului pe durata executarii lucrarilor
12.000 lei
- consultantalasistenta pentru depunerea cereriide finantare — 5.000 lei
consultanta în implementarea proiectului —11.0001ei."
Art. II Prin grija Secretarului General al judetului Ialomita, prezenta hotdrare va fi comunicatg spre
ducere la indeplinire Directiei Investitli şi Servicii Publice şi, spre ştiintd, Institutiei Prefectului — Jude ţul
Ialomita, undand a fi publicatd pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita, sectiunea "Monitorul oficial al
judetului".

PRE$EDINTE,

Contrasemneaza pentru legalitate

MARIAN PAVEL

Seeretarul General al Judetului Ialotnita
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea modific ării HotărArii Consiliului Judetean Ialomita nr.260 din 23.12.2021 privind
aprobarea Notei conceptuale aferent ă obieetivului de investi ţii
"Staţii de reinciireare pen tru vehieule eleetrice pe drumurile judeţene din judetul

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii Sc propime spre aprobare modificarea Hot ărării
Consiliului Judetean lalomita nr.260 din 23.12.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferent ă
obiectivului de investitii "Statii de reinceircare pentru vehicule electrice pe drumurile judetene din judetul
Ialomita"
În conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Hot ărărea de Guvem nr.90712016 privind etapele de
elaborare si continutul-eadru al documentapor tehnico-econornice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, en modific ările í completările ulterioare, "elaborarea studiulta de
prefezabilitate, dupii caz, a studiului de fezabilitate on a documenta ţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
este conditionată de aprobarea prealabilă de catre beneficiarul investitiei a notei conceptuale".
Potrivit art.3 alin.(1) şi (2) al aceluia şi act normativ, Nota conceptual ă este o documentatie intocmit ă
in scopul justific ării necesitătii si oportunitătii realiză rii unui obieetiv de investitii, finantat total sau partial
din fonduri publice, prin intermediul c ăreia se evidentiaz ă datele preliminare necesare implement ării
objectivului de investitii propus si Sc prezint ă informatii cu privire la estimarea suportabilit ătii investitiei
publice. Pentru intocmirea acesteia, legiuitoml a stabilit un model cadru, care este prev ăzut in anexa m. .1
la Hotărărea de Guvem nr.90712016.
Tinănd cont de cre şterea preturilor de pe piata produselor i serviciilor, precum şi de cresterile de
preturi la utilit ăti ş i de faptul c ă procentele cheltuielilor eligibile pentru cheltuielile de proieetare, respectiv
consultant ă, prevă zute de Ghidul de Finantare au fost modificate, respectiv de la 3% la 6% pentru
cheltuielile de proiectare ş i de la 2% la 4% pentru consultant ă, este necesar ă majorarea valorilor prev ăzute in
Nota conceptual ă nr. 29340/2021-L107.12.2021 aprobat ă prin Hotărărea Consiliului Judetean Ialomita
nr.260 din 23.122021.
În Raportul directiei de specialitate stun detaliate toate aspecte de natur ă tehnico-economic ă necesare
sustinerli proiectului de hot ărăre.
Constat ănd că sunt indeplinite conditiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului Judetean
Ialomita adoptarea hot ărarii in forma si continutul prezentate in project.
PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

Redactat,
Cosmina DOROBAT
ConstIlul Judettan lalomita
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RAPORT
la proiectul de hot ărăre privind modificarea Hot ărkii nr. 260 din 23.12.2021 privind aprobarea
Notei Conceptuale aferent ă obiectivului de investi ţii „Sta ţii de reindircare pentru vehicule
electrice pe drumurile jude ţene din jude ţul lalotniţa"

Conform Hot ărarii nr.907/29.112016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ţii finantate din
fonduri publice, elaborarea documentatiilor tehnico-economice este conditionata de elaborarea
prealabilă de către beneficiarul investitiei a notei coneeptuale. Nota conceptual ă reprezint ă
documentatia intoemit ă de beneficiarul investitiei in scopul justific ării necesităţii şi oportunitătii
realizării unui obiectiv de investitii, fin.antat total sau partial din fonduri publice.
Pentru obiectivele noi de investiţii este necesard elaborarea i aprobarea notei conceptuale
care evidenţiează datele preliminare necesare implement ării obiectivului de investiţii propus şi
prezintă informaţii cu privire la estimarea suportabilit ătii investiţiei publice.
In conformitate cu preocuparea continua pentru imbun ătătirea calit ăţii vieţii cetătenilor
judeţului Ialornita, imbunat ătirea ca1iti ţii mediului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser ă in
transporturi, precum i pentru dezvoltarea infrastrueturii de transport rutier nepoluant, s-a considerat
oportună crearea unei re ţele de statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in localitatile din
judetul Ialomita.
Prin Nota coneeptual ă, propunem montarea a dota statii de reincarcare pentru vehicule
electrice pe dou ă dintre dnimurile judetene din judetul Ialomita, respectiv una pe DJ 101 in
localitatea Fierbinti-T ărg şi una in localitatea Cosambe şti pe DJ 201.
Ţinand coin de cre şterea pre ţutilor de pe piata produselor i servicillor, precum şi de
creşterile de preţuri la utilitaţi şi de faptul că procentele cheltuielilor eligibile pentru cheltuielile de
proiectare, respectiv consultant ă, prevăzute de Ghidul de Finantare au fost modificate, respectiv de
la 3% la 6% pentru cheltuielile de proiectare şi de la 2% la 4% pentru consultant ă, considerăm
necesară majorarea valorilor prev ăzute in Nota conceptual ă nr. 29340/2021-L/07.12.2021 şi
aprobate prin HCJ nr. 260 din 23.12.2021, dup ă cum urmeaz ă:
- elaborare SF şi documentatii tehnice pentru ob ţinere avize— 11.000 lei
taxe, obtinere avize, autorizatii, acorduri, faza SF+PT — 4.000 lei
-intoemire PT+DDE şi asistentă tehnică din partea proieetantului pe durata execut ării
lucrărilor — 12.000 lei
- consultantă in depunerea cererii de finanţare — 5.000 lei
- consultantă in implementarea proiectului — 11.000 lei
Avănd in vedere prevederile Legii 273/2006 a finan ţelor publice locale şi ale OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ, propunem Consiliului Judetean Talomi ţa aprobarea modific ării Notei
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conceptuale pentru obiectivul de investitii „Math de reinareare pentru vehicule electrice pe
drumurile judetene din judeltd kdomita".

Director executiv

Cristian Vlad

Şef serviciu
Maria Stanciu

into cmit,
Mariana Marcu

