
                              JUDE UL BIHORȚ
       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZȘ

Chi laz,nr.250,cod po tal 417180,jude ul Bihorș ș ț
                              C.I.F.5398331
         Telefon:0259/362569;fax:0259/362695
               e-mail:primaria.chislaz@cjbihor.ro

                                                                 
                                                              H O T Ă R Â R E 
privind participarea la program,aprobarea documenta iei  tehnico-economice,  a indicatorilorț
tehnico-economici  i  a  contribu iei  proprii  în  cadrul  proiectului  ș ț “CREAREA  UNOR
PUNCTE  DE  REÎNCĂRCARE  VEHICULE  ELECTRICE   ÎN  COMUNA
CHI LAZ,JUDE UL BIHOR” în vederea aplicării la „ Programul privind reducerea emisiilorȘ Ț
de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: sta ii de reîncărcare pentru vehiculeț
electrice în localită iț  “

          Având în vedere:
-referatul de aprobare cu nr.5.219 din 9 decembrie 2021 al primarului comunei,  în

calitatea sa de ini iator, prin care se sus ine necesitatea i oportunitatea proiectului, constituindț ț ș
un aport pentru dezvoltarea colectivită ii;ț
            -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
cu nr.5.224 din 9 decembrie 2021;
            -avizul comisiei de specialitate a consiliului local ;
          inând seama de prevederile:Ț
            -Ordinului  Ministerului  Mediului  Apelor  i  Pădurilor   nr.1962  dinș
29.10.20212021pentru  aprobarea  Ghidului  de  finan are  a  Programului  privind  reducereaț
emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră  în  transporturi,  prin  promovarea  infrastructurii  pentru
vehiculele  de transport  rutiernepoluant  din punct de vedere energetic:  sta ii  de reîncărcareț
pentru vehicule electrice în localită i, ț
           -art.44 din Legea nr.273/2006 privind finan ele publice locale,cu modificările iț ș
completările ulterioare;
          În temeiul dispozi iilor art. 129 alin (2) lit. b) i d), alin. (4) lit. d) i g), alin(7) lit. a),ț ș ș
art. 139 alin.(1)  i art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonan a de urgen ă nr. 57 din 03.07.2019ș ț ț
privind Codul administrativ,
         Consiliul local al comunei Chi lazș
                                                          H O T Ă R Ă  T E :Ș

        Art. 1. Se aprobă participarea la Programul 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:  sta ii  de reîncărcare  pentru vehicule  electrice  înț
localită i,  a  comunei  Chi laz,  prin  proiectul  „  CREAREA  UNOR  PUNCTE  DEț ș
REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA CHI LAZ,JUDE UL BIHOR” .Ș Ț



              Art 2. Se aprobă Documenta ia tehnico-economicăa proiectului „CREAREA UNORț
PUNCTE  DE  REÎNCĂRCARE  VEHICULE  ELECTRICE  ÎN  COMUNA
CHI LAZ,JUDE UL BIHORȘ Ț ”ca fiind necesar i oportun în acord cu poten ialul economic alș ț
investi iei.ț

              Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului„ CREAREA UNOR PUNCTE DE
REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA CHI LAZ,JUDE UL BIHOR”Ș Ț
în cuantum de  666.580,70 lei (inclusiv TVA).

               Art 4. Se aprobă asigurarea i sus inerea contribu iei proprii aferentă cheltuielilorș ț ț
neeligibile ale obiectivului, în sumă de 96.749,20 lei.

               Art 5. Se aprobă contractarea finan ării i desemnarea domnului Bezi Georgeț ș
Dorin,primarul comunei, în calitatea de reprezentant al solicitantului în rela ia cu Autoritatea.ț

                Art. 6. Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei
tehnice aferenţi proiectului „ CREAREA UNOR PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE
ELECTRICE ÎN COMUNA CHI LAZ,JUDE UL BIHORȘ Ț  “, conform anexei  (Descrierea
investi iei) la prezenta hotărâre.ț

              Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin publicare pe paginaș ț
oficială de internet a comunei i se comunică:ș
                   -domnului Bezi George Dorin,primarul comunei;
                   -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor.ț ț

                           
                     Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                          Viorel Horgoș
                                                                                                      Contrasemnează,
                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                            Ioan Tiriteu

Nr. 65 din 16 decembrie 2021.



ANEXA 
La  H.C.L. nr. 65 / 16 decembrie 2021

Descrierea investi iei din documenta ia tehnică ț ț
„CREAREA UNOR PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA CHI LAZ,Ș

JUDE UL BIHORȚ ”

DATE GENERALE:

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTI IE: Ț
„CREAREA UNOR PUNCTE DE REINCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA CHI LAZ,Ș
JUDETUL BIHOR”

2. AMPLASAMENTUL: 
Jude ul Bihor, comuna Chi laz, Sat Sânlazăr ,nr. cad. 53195, Sat Mi ca nr. cad.52965,ț ș ș
sat Chi laz nr. cad. 51887 -UAT Chi lazș ș

3. TITULARUL INVESTI IEI: Ț COMUNA CHIŞLAZ, JUDE UL BIHORȚ
4. ELABORATORUL STUDIULUI: BHPROINV S.R.L.,CUI 37676932

DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ, FUNC IONALĂ I TEHNOLOGICĂ, DUPĂ CAZ;Ț Ș

Prin proiect  se dore te amplasarea a 3 sta ii  de reîncărcare pentru vehicule electrice.ș ț
Sta iile de reîncărcare a ma inilor electrice vor fi în curent continuu 50KW cu 3 conectori,ț ș
2 de curent continuu CCS si Chademo care pot încarcă cu o putere de pana la 50KW /
125Amperi i o priza tipul 2 in curent alternativ de 22KW / 32A.ș

Obiectivul  1. Montarea unei statii  de încărcare a autovehiculelor  electrice  formată din
doua puncte de reîncărcare, alimentate din acelasi punct cu acces  din drumul  existent în
localitatea Sânlazăr.
Sta ia va avea un punct de reîncărcare ce va permite încărcarea multistandard în curentț
continuu, la o putere de  50kW a vehiculelor electrice si un punct de reîncarcare care
permite încărcarea în curent alternativ, la o putere de 22 kW a vehiculelor electrice.

Obiectivul 2.Montarea unei sta ii de încărcare a autovehiculelor electrice formată din douăț
puncte de reîncărcare, alimentate din acela i punct cu acces din drumul comunal existentș
in localitatea Mi ca.ș
Sta ia va avea un punct de reîncărcare ce va permite încărcarea multistandard în curentț
continuu, la o putere de  50kW a vehiculelor electrice si un punct de reîncarcare care
permite încărcarea în curent alternativ, la o putere de 22 kW a vehiculelor electrice.

Obiectivul 3.Montarea unei sta ii de încărcare a autovehiculelor electrice formată din douăț
puncte de  reîncărcare,  alimentate din  acela i  punct  cu acces  din  drumul   existent  inș
localitatea Chi laz.ș
Sta ia va avea un punct de reîncarcare ce va permite încărcarea multistandard în curentț
continuu, la o putere de  50kW a vehiculelor electrice i un punct de reîncărcare careș
permite încarcarea în curent alternativ, la o putere de 22 kW a vehiculelor electrice.

Specifica ii echipament:ț
Sta iile de încărcare comunică prin protocol tip OCPP –Open Charge Point Protocol- minimț
1.5 si dispun de meniu în limba engleză i română.ș
Sta iile de încărcare vor respecta următoarele cerin e:ț ț



- sta iile de încărcare vor respecta Standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivăț
pentru vehicule electrice);
-  sta iile  de încărcare  vor  fi  echipate cel  pu in  cu prize  i  conectori  de tip  2 pentruț ț ș
vehicule,  conform  descrierii  din  Standardul  EN62196-2,  pentru  încărcarea  în  curent
alternativ,  i  cel  pu in  cu  conectori  ai  sistemului  de  reîncărcare  combinat  Combo  2,ș ț
conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu;
- sta iile de încărcare vor dispune de un acces deschis de management i operare care săț ș
permită identificarea loca iei, monitorizarea în timp real a func ionalită ii, disponibilită ii,ț ț ț ț
cantită ii  de  energie  transferate.  De  asemenea,  acest  acces  trebuie  să  permităț
interconectarea i comunicarea cu alte instala ii similare în timp real;ș ț

DATE FINANCIARE:

Lei fără TVA Lei cu TVA
TOTAL GENERAL *) 560.285,20 666.580,70

din care  C + M 139.200,00 165.648,00


