
HoTARARE ANr.. ff

privind aprobarea participirii la ,,Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd
in transpoduri, pdn promovarea infrastructurii pentru vehicule de tansport rutier nepoluant din punct

de vedere energetic: statii de reinadrcare pentru vehicule electrice ln localitAi" gi a documentariei

Ei a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii:
,,STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN ORA$UL SINAIA,

JUDETUL PRAHOVA'

Avind in vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul oragului Sinaia, iffegistat cu Iu. 11830
/19.04.2022;
- Rapo(ul de specialitate nr. 11832 /19.04.2022 intocmit de Biroul Investilii qi Achizilii prin care se
proprme aprobarea participdrii la,,Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri in
transporturi, p n promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de
vedere energetic: starii de reincarcare pentru vehicule electdce in localitafi", a documentaliei tehnico-
economice gi a indicatorilor tehnico-economici realizarea obiectivului de investilii "Stalii de
reinctrrcare pentru vehicule electrice in Oraqul sinaia, judelul Prahova";
- Dispozilia preqedintelui Administrariei Fondului pentru Mediu nr. 1962 din 29.10.2021 pentru
aprobarea Ghidului de finanfare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in
transporturi, pdn promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de
vedere eoergetici starii de reincdrcare pentru vehicule electrice in localitdfi;

Vizdnd Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

in conformitate cu prevederile art, 44 din Legea r. 273/2006 privind finanlele publice locale, cu
modifi cirile qi completirile ulterioare;

in baza Hotirdrii Guvemului 11t, 907/2016 p vind etapele de elaborare Ei confinutul-cadru al
documentaliilor t€hrico-economice aferente obiectivelorhroiectelor de investilii finanlate din fondud
publice, cu modificdrile $i completirile ulterioare;

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) ti lir. e), art. 139 alin. (1), atin. (3) lit. a)
coroborat cu art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completdrile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HOTARA$TE:

Art. l. - Se aprobi participarea UAT Oraqul Sinaia in cadrul progamului de finanfaxe al
Administaliei Fondului de Mediu ,, Programului privind reducerea etuisiilor de goze cu efect de serd
in transportuti, ptih prcmovarea inrtastuucturii pehtru yehicule de transport rutier nepoludnt din
pu ct de wdere energetic: stdlii de reincdrcare pentru vehicule electrice tn localitdli".

Art, 2, - Se aproba documentalia tehnico-economicA resprezentand Studiul de Fezabilitate pentru
stalii de reinctucare pentru vehicule electrice in Oralul Sinaia, anexd la prezenta hotfuare.

CONSILIT]L LOCAL SINA]A JI]DETIJI- PRAIIOVA ITOMANIA



Art. 3. - Se aFobi indicatodi tehnico-economici ai proiectului conform anexei la prezenta hotdraxe:

O Cheltuieli totale: 3.065.000,00 lei inclusiv TVA, din care Constuclii +Montaj: 482;759,37
inclusiv TVA;

(ii) Cheltuieli eligibile: 2.470.000,00 lei inclusiv TVA, din
311.714,02 inclusiv TVA ;

(iiD Cheltuieli neeligibile: 595.000,00 lei inclusiv TVA, din

care Conshuciii +Montaj ;

care ColNtruc,tii +Montaj :

171.045,35 inclusiv TVA;
(iv) Numar stalii de reincarcare pentru care se solicita finantare: 13
(v) Numir locuri de parcare: 26 (2 pentru fiecare stalie de inctucare)

Art. 4. - Se aprobi asigurarea contribuliei proprii necesare realizirii proiectului, reprezent6nd
cheltuielile neeligibile in cuantum de: 595.000,00 lei inclusiv TVA.

Art 5. - Se aprobtr contractarea finanfirii, in cazul in care proiectul este selectat spre finanfare gi se

desemneazi Primarul Oragului Sinaia sau Viceprimarul Oragului, ca reprezentant legal in relalia cu
auto tatea finantatoare, sA semneze contactul de finanfare.

Art. 6, - Se aprobe susfinerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului din bugetul local al oraqului in
cuantum de 595.000,00 lei, inclusiv TVA.

Art. 7. - Serviciul de Investilii va intocmi documentafia de achizilie publicn, organizarea qi derularea
procedurii de achizilie publici gi va urmiri realizarea luudrilor ln conformitate cu prevederile legale in
vigoare privind achiziliile publice qi contractul de achizilii.

Art. 8. - Prevederile prezentei hottuari vor fi aduse la indeplinire de cdtre Serviciul Buget Si Resurse
Umane 5i Biroului de lnvestiliiqiAchizilii.

Art. 9. - Prezenta hottuare va fi comunicati, prin Biroul de Administralie Publictr, Instituliei
Prefectului Judelului Prahov4 Primarului Oragului Sinaia, Serviciului Buget $i Resurse Umare,
Biroului de Investilii gi Achizilii, Serviciului Urbadsm qi Cadastu $i Consilierului Cabinet Pdmar.

Sinaia,21 aprilie 2022
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