
                                              

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 297/09.11.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul  
“Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in, prin 

instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală în Sectorul 6 al Municipiului București” 

și a cheltuielilor legate de proiect 
 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe   
nr. ..............., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr.......... 
și nr.........; 
 În conformitate cu prevederile: 

- Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 
privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice; 

- Ghidului de finanțare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare 
pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de 
reîncărcare cu putere normală, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor si 
Pădurilor nr.  2595/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1014 din 19 octombrie 2022; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. o), art. 196 

alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;          

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in, prin instalarea de stații de 

reîncărcare cu putere normală în Sectorul 6  al Municipiului București” în vederea finanțării 
acestuia prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind 

dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în 

localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală. 

Art. 2. Se aprobă Devizul General pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in, prin instalarea de stații de 

reîncărcare cu putere normală în Sectorul 6 al Municipiului București”, conform Anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 3. Se aprobă Declarația prin care se pun la dispoziție imobilele pe care se 
implementează proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice 

și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală în 

Sectorul 6 al Municipiului București”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă bugetul proiectului cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in, prin instalarea de stații de 

reîncărcare cu putere normală în Sectorul 6 al Municipiului București”, conform Anexei nr. 3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5.  Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau 

hibrid plug-in, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală în Sectorul 6 al 

Municipiului București” se vor asigura din bugetul local al Sectorul 6 al Municipiului 
București. 

Art. 6. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare și 
contractul de finanțare în numele Sectorului 6 al Municipiului București. 

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcția Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, 
Proiecte cu Fonduri Externe, Direcția Generală Investiții Publice și Direcția Generală 
Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 
  (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 8. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,                  
în termenul prevăzut de lege. 
           

 

INIȚIATOR PROIECT                                                                  AVIZEAZĂ 
          PRIMAR,                                                       pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
    CIPRIAN CIUCU                                                                din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                         Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                       Demirel Spiridon 
 

                   



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul  
“Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-

in, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală în Sectorul 6 al 

Municipiului București”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

              Primăria Sectorului 6 are în pregătire proiectul “Dezvoltarea infrastructurii 

de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in, prin instalarea de staţii 

de reîncărcare cu putere normală în Sectorul 6 al Municipiului București” finanţat de 

Administraţia Fondului pentru Mediu. 

 Obiectivul proiectului propus constă în instalarea a 150 de staţii de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în 75 de locaţii pe raza Sectorului 6. Din punct de vedere al 

regimului juridic, terenurile pe care urmează să fie amplasate staţiile de reîncărcare 

se află în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București. 

 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k) și                 

lit. o) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre dezbatere şi 

aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6,  proiectul de hotărâre privind aprobarea 

depunerii proiectului cu titlul  “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru 

vehicule electrice și/sau hibrid plug-in, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere 

normală în Sectorul 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect. 

 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 

 

CABINET PRIMAR 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

al proiectului de hotărâre pentru aprobarea depunerii proiectului cu titlul 

“Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-

in, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală în Sectorul 6 al 

Municipiului București” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat Programul privind dezvoltarea 

infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în 

localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală, aprobat prin 

Ordinul nr. 2.595 din 03 octombrie 2022. 

Programul este finanţat de către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) și are ca scop 

îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin 

stimularea utilizării vehiculelor electrice și se adresează inclusiv subdiviziunilor 

municipiului București. 

În acest moment, infrastructura de reîncărcare și de alimentare cu combustibili alternativi 

din România este slab dezvoltată. În București se găsesc peste 100 de staţii de reîncărcare 

electrică, însă marea majoritate nu sunt publice. În Sectorul 6 sunt aproximativ 20 de staţii 

electrice. Acestea au fost construite de către entităţi private și sunt amplasate pe 

domeniul privat al acestora sau al unor parteneri, în staţiile de alimentare cu combustibil 

sau pe domeniul unor lanţuri de supermarket-uri. 

Astfel, luând în considerare prevederile Ghidului de finanţare pentru programul 

menţionat, a fost identificată oportunitatea de a depune un proiect pentru dezvoltarea 

infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică prin montarea a 150 staţii 

de reîncărcare în 75 de locaţii de pe raza sectorului 6.  

Fiecare staţie de reîncărcare pentru vehiculele electrice va fi formată din două puncte de 

reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie de 

energie. Unul dintre puncte va permite încărcarea simultană a vehiculelor electrice, în 
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curent alternativ, la o putere de minimum 3,7 kW și maximum 22 kW. O staţie va permite 

reîncărcarea simultană la puterile declarate și va utiliza  protocol de tip OCPP - Open 

Charge Point Protocol - minim versiunea 1.5, aceasta dispunând de meniu în limba 

română și în limba engleză. În acest context, prin proiect vor fi disponibile 300 de 

puncte de reîncărcare pe raza Sectorului 6. 

Pe amplasamentul fiecărei staţii vor fi asigurate două locuri de parcare pentru fiecare 

punct de încărcare, zonele fiind marcate cu culoarea verde. Marcajul se va menţine pe 

toată perioada de implementare, monitorizare și sutenabilitate a proiectului. 

Precizăm că proiectul propus este conform cu priorităţile strategice ale Sectorului 6, 

stabilite prin Programul integrat de dezvoltare urbană a Sectorului 6 al Municipiului 

București 2021-2030 (PIDU). Astfel, una dintre priorităţi vizează conectivitatea și 

mobilitatea, printre obiectivele acesteia numărându-se și dezvoltarea infrastructurii și a 

serviciilor pentru deplasarea cu vehicule electrice.   

În acest context, având în vedere cele menţionate anterior, considerăm oportună 

supunerea spre aprobare a Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in, prin instalarea de staţii de 

reîncărcare cu putere normală în Sectorul 6 al Municipiului București” și a cheltuielilor 

legate de proiect.   
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Consilier 

Mădălina IACOB 


