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Privind aprobarea particip ri
gaze cu efect de ser

HOTARAREA Nr. 174/21.12.2021

U.A.T Ora_ Ovidiu la Programul privind reducerea emisilor de

în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de

transport rutier nepoluant din punet de vedere energetic: staii de reînercare pentru vehicule
în vederea realizäri obiectivului de investiii "Staiü de reîncrcare pentru

electrice în localiti,

vehieule electrice in ora_ul Ovidiu"

Consiliul Local al orasului Ovidiu, întrunit în _edin

ordinar, marti 21.12.2021

Examinand:
Referatul de aprobare al Primarului orasului Ovidiu, domnul George Scupra, inregistrat cu nr.

44633/20.12.2021;
Raportul de specialitate nr. 44632/20.12.2021 promovat de compartimentul Achizitii, Investitii

_i Proiecte cu Finantare Extern privind necesitatea si oportunitatea investitiei,
Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;

Avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Ovidiu;
Avand in vedere:

prevederile Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu modificärile i completärile

ulterioare;

prevederile

Ordinului Ministerului Mediului,

2021 pentru aprobarea Ghidului de finanare

cu efect de ser

Apelor _i Pdurilor nr.

1.962 din 29 octombrie

a Programului privind reducerea emisiilor de gaze

în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport

rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staii

de reîncrcare

pentru vehicule electrice în

localiti;

prevederile
documentaiei

Hotärârii Guvernului

nr.

907/2016

privind aprobarea coninutului-cadru

tehnico-economice aferente investiiilor

metodologiei de

elaborare

a

devizului

general pentru

al

publice, precum _i a structurii _i
obiective de

investiii

_i

lucrri

de

intervenii;
documentatia tehnico-economica _i indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiii

"Staii de reîncrcare pentru vehicule electrice in ora_ul Ovidiu";
In conformitate cu prevederile:

Art.

129, alin.(1), alin.(4),lit. d) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 pivind odu

administrativ;
n

temeiul prevederilor 133 alin.(1), art.139, si ale art. 196 alin (0), lit. a) din OUG 57/ 3 iulie

2019 privind Codul administrativ,

HOTARA TE
reducerea

Art.l. Se aprob participarea UAT Oras Ovidiu în cadrul Programului privind
emisnlor de gaze cu efect de ser în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele ae
ransport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staii
electrice în localit si,

finanat

de Administra ia

de reincárcare pentru vehicule

Fondului pentru Mediu, in vederea

reali/ari

obiectivului de investijii "Stafii de reîncärcare pentru vehicule electrice in orayul Ovidiu"

Art. 2. Se aprob contractarea finanäri în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze c
în transporturi,

efect de ser

prin

promovarea

nepoluant din punct de vedere energetic: staii

infrastructurii pentru vehiculele de transport

de reincrcare

rutier

pentru vehicule electrice in localiti,

domnul
finantat de Administraia Fondului pentru Mediu, in vederea realizrii _i se împuternice_te
SCUPRA George in calitate de Primar al UAT Oras Ovidiu s reprezinte UAT Oras Ovidiu in relaja

cu Administraia Fondului pentru Mediu.
Art.3. Se aprob punerea la dispoziie pentru realizarea proiectului a urmtoarelor
Amplasament 1: Str. Cismelei, orasul Ovidiu judetul
Numrul staiilor de reîncrcare: 2 staii de reîncrcare

locaii:

Constanta- parcare Parc Falez

Carte Funciar Numar:105674

Amplasament 2: Str. Naionalä

Num rul

staiilor

Carte Funciar

de reînc rcare

Numrul

187 D, orasul Ovidiu

:3 staii

judetul Constanta- parcare blocuri

CD

de reîncrcare

Numar:110824

Amplasament 3: Str Naional
primarie

staiilor de reîncrcare:

Carte Funciar

nr

nr

60

ora_ul

Ovidiu

judetul Constana

-parcare sediu vechi

2 staii de reîncrcare

Numar:109379

oras
str. Amurgului _i str. Po_tei,
Amplasament 4: Zona bl. AM4-bl. OV7 intre

blocuri
Num rul staiilor de reînc rcare:2
Carte Funciar Numar: 111279

Ovidiu- parcare

staii de reînc rcare

de
indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Staii
_i
Art. 4. Se aprob
privind reducerea
ora_ul Ovidiu" finanat prin Programului
reînc rcare pentru
infrastructurii pentru vehiculele de
promovarea
prin
în
ser
transporturi,
de
efect
cu
electrice
emisiilor de gaze
de reînc rcare pentru vehicule
din punct de vedere energetic: staii
rutier
in
nepoluant
electrice
ora_ul
vehicule
transport
"Staii de reînc rcare pentru obiectivului de investiii,
de investiii
în localitti, pentru obiectivul
ai
indicatorii tehnico-economici
studiul de fezabilitate
vehicule electrice in

Ovidiu", cu caracteristicile principale i
în Anexa nr. 1 care face parte integrant
prevzui

din prezenta hot r re.

2

Art.s. Se aprob

valoarea total

a proiectului "Statii de reînc rcare

pentru vehicule electrice in

ora_ul Ovidiu", în cuantum de 2.032.179,89 lei inclusiv TVA, din care valoare finanare

nerambursabil

în cuantum de 1.771.374,99 lei, inclusiv TVA.

Art. 6. Se aprobä sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului "Staii

de reînc rcare

pentru

vehicule electrice in ora_ul Ovidiu" in cuantum de 260.804,90 lei, inclusiv TVA pentru realizarea

proiectului.
Art.7.

Orice

modificare

a

indicatorilor tehnico-cconomici

aprobati

va

fi

prezentata in plenu

Consiliului Local, in vederea actualizarii acestora.

Prezenta Hot râre
controlului de

interesati, în

legalitate,
termen legal.

se comunic

Instituiei

Prefectului judetului Constanta în vederea exercitrii
tuturor celorlalti factori

exemplar la dosarul Cererii de finanare si
Se public pe site-ul propriu _i se afi_eaz la sediul Primriei.
un

voturi "pentru" si 1 "abtinere"
Prezenta hotarare afost adoptata cu 15
17 consilieri locali infunctie.
locali prezenti la sedinta, din totalul de

din cei 16 consilieri

CONTRASEMNEAZÄ,

SECRETAR GENERAL U.A.T,

PRESEDINTE DE SEDIN

ANTONIE LAURA ELENA

ESERGHEP ERDAL

INY

