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HOTĂRÂREA NR. 39 
Din 31 martie 2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice 
Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Realizare staţie de reîncărcare 

pentru autovehicule electrice 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe-Alexandru, viceprimarul 

oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică si de Disciplină; 
În conformitate cu: · 

• Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90712016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 

,Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile alin. (4) lit. 
(d) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
Realizare staţie de reîncărcare pentru autovehicule electrice, conform Anexei nr. 1, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică Studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii Realizare staţie de reîncărcare pentru autovehicule electrice, 
prevăzută în Anexa nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. - Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate. 



\ . 

Art.4. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică 
a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate in vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţul 
Ilfov. 

Contrasemnează 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOCA 



ANEXA NR.1 LA H.C.L. NR. 39/31.03.2022 

Principalii indicatori tehnico-economici menţionaţi în Studiul de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii Realizare staţie de reîncărcare pentru autovehicule electrice: 

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, 
cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general; 

Valoarea totală a investiţiei este de 1.601.487,59 lei exclusiv T.V.A., la care se adaugă 
T.V.A. de 303.762,03 lei, însumând 1.905.249,62 lei cu T.V.A., din care valoarea aferentă 
C+M este de 249.095,34 lei exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A. de 47.328, 11 lei, 
însumând 296.423,45 lei cu T. V.A. 

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 
fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele reglementările tehnice în vigoare; 

Realizarea staţiilor de reîncărcare autovehicule electrice, pe fiecare amplasament, 
după cum urmează: 

Pentru amplasamentul din Strada Ştirbei Vodă, nr. 53A - Lot 4 (Cv.28, P2149/1): 
6 locuri de parcare; 
O bancă cu coş de gunoi; 

- 3 staţii de încarcare cu tehnologie fast charge - 50kW; 

Pentru amplasamentul din Strada Industriei, nr. cad 59938: 
6 locuri de parcare; 

- O bancă cu coş de gunoi; 
- 3 staţii de încărcare cu tehnologie fast charge - 50kW; 

Pentru amplasamentul din T4, P22/4, LOT33 şi este identificat prin nr. cadastral 61549: 
4 locuri de parcare; 

- O banca cu coş de gunoi; 
- 2 staţii de încărcare cu tehnologie fast charge - 50kW; 

Pentru amplasamentul din T45, P375, Lot 1 şi este identificat prin nr. cadastral 58972: 
- 4 locuri de parcare; 
- O banca cu coş de gunoi; 
- 2 staţii de încărcare cu tehnologie fast charge - 50kW. 
Staţia de încărcare va fi formată cu 2 puncte de reîncărcare, alimentate de la acelaşi 

punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care 1 punct de reîncărcare permite 
încărcarea multistand în curent continuu, la o putere de ;,50kW şi un punct de reîncărcare 
permite încărcarea în curent alternativ la o putere de ;,22kW a vehiculelor electrice. Staţia 
de reîncărcare va permite reîncărcarea simultană la puterile declarate. 

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie 
de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Indicatori financiari: 
Total general (inclusivT.V.A.) = 1.905.249,62 lei; 
Total general (fără T.V.A.) - 1.601.487,59 lei; 
Din care C+M (inclusiv T.V.A.) = 296.423,45 lei; 
Din care C+M (fără T.V.A.) = 249.095,34 lei. 



d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
Durata de realizare a obiectivului de investiţii este de 4 luni, din care 1 lună C+M. 

PREŞEDI :_:_:_-- ŢĂ, 

BOC 

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE, INVESTIŢII, INFORMATICĂ, 

POPESCU FLAVIUS 




