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ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA

Nr.MOL/ 35 din 17.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii, a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului

,,Achiziţionare staţii de reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn comuna Sărata, judeţul Bacău”,în cadrul
Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA C10 - Fondul local

Consiliul Local al comunei Sărata , județul Bacău,întrunit în ședință extraordinară din
data de 17.05.2022

Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Sărata , înregistrat sub nr.35/1 din 17.05.2022,

de raportul de specialitate al compartimentului urbanism, înregistrat sub nr.2885 din 17.05.2022,
precum și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sărata ;

În baza prevederilor :
- Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al

documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice , cu modificările și completările ulterioare ; Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare ; Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1962/2021
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi, cu modificările și
completările ulterioare; art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată ;art. 129 alin.(2)  lit.c), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.136 alin.(1), art.139 alin. (3) lit. a) , art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Adoptă prezenta
HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă proiectul ,,Achiziţionare staţii de reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn
comuna Sărata, judeţul Bacău”, inclusiv Anexa nr. 1 privind descrierea sumară a investiţiei propusă a
fi realizată prin proiect care face parte integrantă din prezenta hotărâre in cadrul Planului Național de
Redresare și Reziliență, componenta C10 – Fondul local.

Art 2. Se aprobă necesitatea, oportunitatea, participarea și implementarea proiectului
,,Achiziţionare staţii de reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn comuna Sărata, judeţul Bacău”, prin
Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C10 – Fondul local.

Art. 3. Se aprobă nota de fundamentare a investiției ,,Achiziţionare staţii de reȋncărcare pentru
vehicule electrice ȋn comuna Sărata, judeţul Bacău”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă depunerea proiectului ,,Achiziţionare staţii de reȋncărcare pentru vehicule
electrice ȋn comuna Sărata, judeţul Bacău” (cu 2 puncte de reîncărcare per stație și o putere de min.50
kw) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local,
I.1.3 Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de
reîncărcare pentru vehiculele electrice și se asigură terenul necesar amplasării punctelor de încărcare
a vehiculelor electrice, în domeniul public al UAT Sărata, județul Bacău.

Art.5. Se aprobă cheltuielile eligibile și neeligibile legate de proiectul ,,Achiziţionare staţii de
reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn comuna Sărata, judeţul Bacău” în valoare totală de
492 270 lei.
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Art.6. Consiliul local al Comunei Sărata, județul Bacău se angajează să finanţeze toate
cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din
documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.

Art.7. Se numeşte reprezentant legal al proiectului, doamna Irina Argatu, primarul Comunei
SARATA, judeţul BACAU.

Art.8. Primarul Comunei SARATA, judeţul BACAU va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, prin compartimentele urbanism și financiar – contabil.

Art.9. Cu drept de contestare, în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările
ulterioare, la instanţa de contencios administrativ competentă.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Bacău, Primarului comunei
Sărata, compartimentelor nominalizate la art.8 , precum și spre cunoștința publică ,  în secțiunea
Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative – pe site-ul
www.comuna-sarata.ro

Inițiator, Avizat,
Primar Secretarul general al comunei Sărata

Argatu Irina Cristina Sandu



pag. 3 din 8

ANEXA nr. 1

la PH nr. 35 /17.05.2022

Descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul ”Achiziţionare staţii de
reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn comuna Sărata, judeţul Bacău”

Prin prezenta investiţie se propune a se realiza achiziţionarea de staţii de reȋncărcare pentru
vehicule electrice:

 Se vor achiziţiona  staţii de reȋncărcare ȋn Comuna Sărata, cu o capacitate minima de 50kw;
 Se asigură terenul necesar amplasării punctelor de ȋncărcare a vehiculelor electrice, pe

domeniul public al Comunei Sărata. Amplasarea acestor staţii de reȋncărcare se va face ȋn
locuri accesibile vehiculelor electrice;

 Se va asigura capacitatea minima de funcţionare a staţiilor de reȋncărcare a vehiculelor
electrice;

 Se vor respecta prevederile proiectului-tip elaborate de către MDLPA prin care se vor specifica
modalităţile de amplasare şi prevederile tehnice necesare implementării investiţiei propuse.

Durata de implentare – 12 luni.
Valoarea totala a proiectului – 492 270 lei.

Inițiator Primar Ȋntocmit,

ARGATU Irina Referent atribuţii urbanism

FILIP Alexandru-Constantin
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ANEXA nr. 2
la PH nr. 35 /17.05.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Planului Național
de Redresare și
Reziliență,
Componenta 10 –
Fondul Local

Titlu apel proiect
PNRR/2022/C10/1/I.1.3- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de
reîncărcare vehicule electrice;

ACHIZIŢIONARE STAŢII DE REȊNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE
ELECTRICE ȊN COMUNA SĂRATA, JUDEŢUL BACĂU.

1.

Descrierea pe scurt
a situației actuale
(date statistice,
Populatie
recensamant 2011,
elemente specifice,
etc.)

Comuna Sărata, situată în zona de contact dintre Subcarpaţii Moldovei și Culoarul
Siretului, la poalele de est ale Culmii Pietricica, în partea de sud-vest a municipiului Bacău, la
doar 6 km. de acesta, este formată din satele Sărata şi Bălţata. Pe o suprafaţa de 2180 ha
trăiesc 2181 de locuitori.

Comuna Sărata se află în zona centrală a județului Bacău, la sud-vest de municipiul
reședință de județ. Principala arteră rutieră care traversează localitatea este DJ 119 care o leagă
spre nord-est de municipiul Bacău și spre sud de comuna Nicolae Bălcescu, Faraoani, Cleja,
Răcăciuni, Gura Văii și Onești.

Face parte din comunele reînfiinţate în ultimii ani, în urma referendumurilor organizate la
cererea localnicilor.

În anul 1968 , localitatea Sărata a fost inclusă în comuna Nicolae Bălcescu, urmând ca, în
anul 2004, Sărata să-și redobândească statutul de comună.
Se înregistrează o creștere semnificativă de 18,8% a numărului de locuințe pe raza comunei, în
anul 2012 față de anul 2007, se înregistrează o creștere de 34,1% a suprafeței locuibile, în anul
2012 față de 2007.

În prezent nu există stații de reîncărcare pentru vehicule electrice la nivelul Comunei
Sărata.
Având în vedere:
- faptul că utilizarea vehiculelor electrice reprezintă un pas înainte spre un sistem de
mobilitate durabil
- necesitatea asigurării infrastructurii necesare pentru folosirea vehiculelor electrice în
vederea îmbunătațirii calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin
stimularea utilizării vehiculelor electrice
- situarea orasului la intersecția principalelor căi de circulație şi transport din această
zonă a ţării determină necesitatea achiziționării a două stații de încărcare pentru vehicule
electrice în Comuna Sărata, județul Bacău.

2. Necesitatea și
oportunitatea
investiției pentru
care se aplică

În urmă cu doar câțiva ani, mașinile electrice erau încă privite cu scepticism în țara noastră, pe
de o parte din cauza prețului, pe de altă parte din motive ce țineau de încărcarea acestora. Fără
un număr suficient de puncte de încărcare electrică, mașinile de tip full electric sau Plug-in
hybrid păreau o variantă riscantă, iar stațiile de încărcare nu își aveau sensul în lipsa mașinilor
electrice. Din fericire, situația s-a schimbat radical și continuă să se îmbunătățească:
vehiculele electrice au început să devină mai accesibile, iar românii au constientizat că acestea
pot reprezenta o soluție convenabilă și sustenabilă pe termen lung.
La momentul actual companiile auto pun mai mult accent pe masinile electrice si hibrid.
Odată cu creșterea popularității acestor tipuri de mașini, instalarea de stații de încărcare auto
electrice a devenit o necesitate.
Obiectivul principal al investitiei este crearea unor servicii destinate comunității și adaptate
nevoilor de mobilitate și accesibilitate a cetățenilor, în cadrul unui mediu atractiv, sănătos și
prietenos cu mediul.
Printre cele mai importante puncte, amintim urmatoarele obiective strategice:
1. Accesibilitatea – Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor(nu numai celor din oras ci a
tuturor care tranzitează zona) a unor facilități moderne și rapide de a-și încărca autoturismul
electric/hibrid;
2. Siguranța și securitatea – Creșterea siguranței și a securității pentru persoanele care
tranzitează zona;
3. Mediul – Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de
seră și a consumului energetic. Trebuie avute în vedere în mod specific țintele naționale și ale
Comunității Europene în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice;
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4. Calitatea mediului – Contribuția la creșterea atractivității și a calității mediului urban
și a proiectării urbane în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu.

3. Corelarea cu
proiecte deja
implementate la
nivel local

Comuna Sărata a implementat la nivel local proiecte ca:
 ASFALTARE DRUMURI ȊN COMUNA SĂRATA, JUDEŢUL BACĂU, proiect finantat

prin PNDR cu o valoare de 4.526.355,10 lei
 CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ – proiect tip, proiect finantat

prin PNDR
 REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA SI EXTINDEREA

ASEZAMANTULUI CULTURAL DIN SATUL SARATA, COMUNA SARATA,
proiect finantat prin CNI

 DOTAREA RETELEI DE ILUMINAT IN COMUNA SARATA, JUDETUL BACAU,
proiect finantat prin AFIR

Având în vedere proiectele mai sus menționate, este evident interesul Comunei Sărata pentru
dezvoltarea infrastructurii locale în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite și
satisfacției cetățenilor privind calitatea vieții în mediul urban. Prezenta investiție
„Achizitionare statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in Comuna Sărata,
judetul Bacău” este complementară cu investițiile realizate până în prezent de către Comuna
Sărata.

4. Corelarea cu
proiecte în curs de
implementare de la
nivel local

În prezent la nivelul Comunei Sărata are in implementare următoarele proiecte de investiţii
„CONSTRUIRE UNITATE SANITARA IN COMUNA SARATA, JUDETUL BACAU”
proiect finantat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II, proiectul „CONSTRUIRE
SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA SĂRATA” proiect finantat prin Compania Naţională de
Investiţii, proiectul „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PRIN
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CORPURILOR DE ILUMINAT ȘI PRIN
GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ELECTRICE ÎN INFRASTRUCTURA DE
ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA SĂRATA, JUDEŢUL BACĂU” proiect finantat prin
Administratia Fondului pentru Mediu.
Având în vedere proiectele aflat în curs de implementare, confirmă interesul Comunei Sărata
pentru dezvoltarea infrastructurii locale în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite și
satisfacției cetățenilor privind calitatea vieții în mediul urban.
În ceea ce privește impactul pozitiv asupra mediului înconjurător, atât învestiția în
infrastructura de modernizare drumuri și obiectivul de investiție „Achizitionare statii de
reincarcare pentru vehiculele electrice in Comuna Sărata, judetul Bacău” sunt
complementare cu investițiile realizate până în prezent de către Comuna Sărata.

5. Corelarea cu
celelalte proiecte
pentru care se aplică
la finanțare

În cadrul prezentului apel - Componenta C 10 – Fond Local, Comuna Sărata, intenționează a
obține finanțare pentru:
- achiziționarea a 2 stații de încărcare pentru vehicule electrice (componenta 10, I.1.3:
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice)
Investiția propusă a se realiza de către Comuna Sărata pe componenta 10 conduce la reducerea
disparităților teritoriale la nivel regional prin îmbunătățirea serviciilor pentru locuitorii
Comunei Sărata. Totodată această investiție contribuie la scăderea emisiilor de CO2 și la
îmbunătățirea condițiilor climatice.

6. Efectul pozitiv
previzionat prin
realizarea
obiectivului de
investiții

Efectul pozitiv al prezentului proiect este în primul rând creșterea condițiilor de calitate a
vieții la nivel urban. De asemenea implementarea prezentului proiect va conduce la
îmbunătățirea factorilor de mediu atât prin scăderea poluarii aerului datorita scaderii
consumului de combustibil pentru circularea pe drumurile de interes local, prin scăderea
zgomotului provocat de circulația auto. Un alt efect pozitiv il reprezinta posibilitatea
descoperirii obiectivelor cultural-turistice de catre persoanele care isi vor incarca vehiculele
electrice in drumul spre destinatia finala.

7. Modul de
îndeplinire a
condițiilor aferente
investițiilor

Prin proiectul „Achizitionare statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in Comuna
Sărata, judetul Bacău”, Comuna Sărata:
- Va achiziționa: 2  stații de reîncărcare. Minim ¼ din numărul de puncte de
reîncărcare a vehiculelor electrice va avea o capacitate minimă de 50 kw.
- Asigură terenul necesar amplasării punctelor de încărcare a vehiculelor electrice, pe
domeniul public al Comunei Sărata. Amplasarea acestor stații de încărcare se va face în locuri
accesibile publicului, în zonele stabilite de Planul urbanistic general al localității drept zone
pentru locuințe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape
de locuitori - pentru limitarea nevoilor de deplasare).
- Va asigura capacitatea minimă de funcționare a stațiilor de încărcare a vehiculelor
electrice;
- Achiziția de puncte de reîncărcare va fi realizată centralizat de către MDLPA;
- Va respecta prevederile proiectului tip elaborat de către MDLPA, prin care se vor
specifica modalitățile de amplasare și prevederile tehnice necesare implementării investiției.
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8. Descrierea
procesului de
implementare

Procesul de implementare al proiectului este următorul.
1. Depunerea cererii de finanțare:
2. Evaluarea și aprobarea cererii de finanțare:
3. Semnarea contractului de finanțare
4. Receptia lucrărilor de instalare/montare statii de reincarcare
5. Finalizarea implementării proiectului

9. Alte informații Modul de funcționare:
- Statiile vor fi amplasate într-un loc facil pentru orice autoturism ce tranzitează
localitatea Sărata;
- Acestea vor fi disponibile 24 / 7 pe toată perioada anului (mai puțin în perioadele de
întreținere și mentenanță).

17.05.2022

PRIMAR, ARGATU Irina

SEMNĂTURA ………………………………………
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA

Nr. 35/1 din 17.05.2022

Argatu Irina, Primarul comunei Sărata, judeţul Bacău

În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2020 privind Codul
Administrativ și ale art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative,

Îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre nr.35/17.05.2022
privind aprobarea depunerii, a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului
,,Achiziţionare staţii de reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn comuna Sărata, judeţul
Bacău”,în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA C10 -
Fondul local, pentru motivarea căruia înaintez Consiliului Local al comunei Sărata prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:
- UAT Comuna SARATA conform strategiei de dezvoltate a comunei acorda prioritate masurilor
de protecție a mediului înconjurător și a creșterii confortului cetățenilor comunei.
- raportul de specialitate al compartimentului urbanism, înregistrat sub nr.2885 din 17.05.2022;
- Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al

documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice , cu modificările și completările ulterioare ; Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare ; Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1962/2021
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi, cu modificările și
completările ulterioare; art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată ;art. 129 alin.(2)  lit.c), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru considerentele expuse mai sus, supun spre aprobare proiectul de HOTĂRÂRE privind
aprobarea depunerii, a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Achiziţionare staţii de
reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn comuna Sărata, judeţul Bacău”,în cadrul Planului
Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA C10 - Fondul ,însoțit de anexele
nr. 1și 2 la ședința extraordinară de îndată a consiliului local din 18.05.2022 .

Primar,
Argatu Irina
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA
Compartiment urbanism

Nr. 2885 din 17.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii, a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului
,,Achiziţionare staţii de reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn comuna Sărata, judeţul Bacău”,în cadrul
Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA C10 - Fondul local

Având in vedere :
- proiectul de hotărâre nr. 35 din 17.05.2022 privind aprobarea depunerii, a proiectului și a

cheltuielilor aferente proiectului ,,Achiziţionare staţii de reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn comuna
Sărata, judeţul Bacău”,în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României,
COMPONENTA C10 - Fondul local însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2 .

- prevederile : Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al
documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice , cu modificările și completările ulterioare ; Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare ; Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr.
1962/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi, cu
modificările și completările ulterioare; art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată ;art. 129 alin.(2)  lit.c), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ținând cont de :
- faptul că utilizarea vehiculelor electrice reprezintă un pas înainte spre un sistem de mobilitate
durabil
- necesitatea asigurării infrastructurii necesare pentru folosirea vehiculelor electrice în vederea
îmbunătațirii calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării
vehiculelor electrice
- situarea orasului la intersecția principalelor căi de circulație şi transport din această zonă a ţării
determină necesitatea achiziționării a două stații de încărcare pentru vehicule electrice în Comuna
Sărata, județul Bacău.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că  proiectul  de hotărâre  este legal și
oportun , ca urmare îl avizăm favorabil și poate fi discutat și aprobat de urgență în forma redactată în
anexele 1 și 2 la ședința de îndată a consiliului local din 18 mai 2022.

Referent ,
Filip Alexandru – Constantin


