JUDETUL VALCEA
COMUNA FRÂNCESTI
CONSILIUL LOCAL FRÂNCESTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind : Aprobarea proiectului „Infiintarea unui punct de reincarcare
vehicule electrice in comuna FRANCESTI , judetul VALCEA” si depunerea
spre finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C 10, Componenta 10
Fondul Local, Obiectivul dc investitii - I. 1 .3: Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice", precum si a
cheltuielilor legate de proiect.

Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, intrunit in sedinta
extraordinara in data de 14 iunie 2022, la care participă un numar de __ consilieri
din totalul de 15 in functie ;
Avand in vedere ca prin HCL nr. 38/2022 domnul consilier Andreica
Constantin este ales presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni;
Tinând cont de :
-Referatul de aprobare si proiectul de hotarare intocmit de catre domnul
Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei Frâncesti cu privire aprobarea
proiectului ,, Infiintarea unui punct de reîncărcare vehicule electrice in comuna
Frâncesti si a depune o cerere in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile în
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C 10, Componenta 10 Fondul Local,
Obiectivul de investitii - I. 1 .3: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde
- puncte de reincarcare vehicule electrice", precum si a cheltuielilor legate de
proiect, inregistrat sub numarul 5368/ 02.06. 2022 ;
- Raportul compartimentului de specialitate, inregistrat sub numarul
5369/02.06.2022 ;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local , inregistrate sub
numarul ____ din 14.08. 2022;
- Nota de fundamentare cu privire la necesitatea aprobarii proiectului
„Infiintarea unui punct de reincarcare vehicule electrice in comuna
FRANCESTI , judetul VALCEA” si depunerea spre finantare în cadrul apelului
de proiecte PNRR/2022/C 10, Componenta 10 Fondul Local, Obiectivul de

investitii - I. 1 .3: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de
reincarcare vehicule electrice", precum si a cheltuielilor legate de proiect.
Tinand cont de prevederile :
-art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
-art. 3, 4, 8, 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
- Prevederile Ghidului solicitantului - Ghid specific privind regulile și
condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de
redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10,
componenta 10 - Fondul Local, Obiectivul de investitii - I. 1.3: Asigurarea
infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice;
-HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice
- art. 35 alin (l) și art. 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
-art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g”
ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit.b) si e), alin. (4), lit. a) si d), alin. (9) lit.c) art.
139, alin. (3), lit.a) și f) și ale art. 196 alin. (l) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea cu un numar de __
voturi ,, pentru ,,, adopta prezenta :
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă proiectul „ Infiintarea unui punct de reîncarcare
vehicule electrice în comuna FRÂNCEȘTI , judetul VALCEA ” si depunerea
spre finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 —
Fondul Local, Obiectivul de investitii- Asigurarea infrastructurii pentru transportul
verde - puncte de reincarcare vehicule electrice;
Art.2. — Se aproba înfiintarea a doua statii de încarcare vehnicule electrice
in comuna Frâncesti, judetul VALCEA.

Art.3. Se aproba cheltuielile eligibile: 25000 euro/ statie.
Art.4. Se aproba Nota de fundamentare, aferenta cererii de finantare,
conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. Se aproba finantarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor
neeligibile care asigura implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta
din documentatiile tehnico-economice/contractului de lucrari, solicitate in etapa de
implementare;
Art. 6. Se aproba anexa ce cuprinde descrierea succinta lucrarilor ce vor fi
realizate in cadrul proiectului, anexa 2 ce face parte integranta din prezenta
hotarare;
Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
desemneaza Primarul Comunei FRÂNCEȘTI;
Art.8. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostiinta publica prin afisare la
sediul institutiei cat si pe pagina proprie la si se va comunica prin grija
secretarului general al comunei Frâncesti:
-Institutiei Prefectului - Judetul VÂLCEA
- Primarului Comunei FRÂNCEȘTI,
Frâncesti : 02.06.2022

INITIATOR PROIECT,
PRIMAR

Avizeaza pentru legalitate,
Secretar general u.a.t.

CONSILIUL LOCAL FRÂNCEȘTI
JUDETUL VÂLCEA

ANEXA 1 la HCL_______/______2022

Planul Național de Redresare și Reziliență
Componenta C10 – Fondul Local

Anexă la Ghidul specific
Model F

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Planului Național
de Redresare și
Reziliență,
Componenta 10 –
Fondul Local,
Investiția”
Infiintarea unui
punct de
reincarcare vehicule
electrice in comuna
FRANCESTI ,
judetul VALCEA “

Descrierea pe scurt
a situației actuale
(date statistice,
1. elemente specifice,
etc.)

2. Necesitatea și
oportunitatea
investiției pentru

Titlu apel proiect
PNRR/2022/C10/ 1.1.2

Obiectivul de investiții propus, respectiv „
Infiintarea unui punct de reincarcare vehicule
electrice in comuna FRANCESTI , judetul
VALCEA “ susține crearea unui cadru pentru
mobilitate urbană durabilă și o transformare durabilă
rurală prin utilizarea soluțiilor verzi la nivelul UATuIui iar contextul participarii la apelul de proiecte din
Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR),
COMPONENTA I.1.3 - Asigurarea infrastructurii
pentru transportul verde – puncte de reîncărcare
vehicule electrice reprezintă oportunitatea imediată și
sigură de a realiza obiectivele propuse. Valoarea
proiectului este de: 25000 EURO fara TVA/
STATIE
Investiția permite achiziționarea de stații de încărcare
pentru vehicule electrice, localitatea FRANCESTI

care se aplică

fiind eligibila. Stațiile de încărcare vor fi amplasate în
condițiile prevăzute prin proiectul tip elaborat de către
MDLPA, prin care sunt specificate modalitățile de
amplasare și prevederile tehnice necesare
implementării investiției. Amplasarea acestor stații de
încărcare se va face în locuri accesibile publicului si
cât mai aproape de locuitori - pentru limitarea nevoilor
de deplasare.

3. Corelarea cu
proiecte deja
implementate la
nivel local

Prin Strategia locala a Comunei FRANCESTI au fost
stabilite directii de dezvoltare economica, sociala si
culturala a localitatii. Portofoliul de proiecte
implementate ale Comunei FRANCESTI cuprinde
investitii cu impact major asupra infrastructurii locale,
ceea ce genereaza dezvoltarea economica a localitatii.
Investitia de fata este complementara acestora
reprezentand o investitie prin care se abordează
provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale
din zonele urbane și rurale. Obiectivul acestei
investitii este de a susține o transformare durabilă
rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.
Investitia se coreleaza cu urmatoarele proiecte
implementate la nivel local cu finantare externa de
bugetul local al localitatii:
- Proiectare si executie Reabilitare modernizare si
extindere, imprejmuire scoala clasele I- VIII comuna
Frâncesti, judetul Valcea- program finantare PNDL
II
-Proiectare si executie Reabilitare , modernizare si
extindere Dispensar uman – program finanatare PNDL
II
-Reabilitare Cămin cultural, satul Genuneni, comuna
Frâncesti, judetul Vâlcea-Program finantare CNI

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

Uat FRANCESTI a despus eforturi sustinute in
vederea dezvoltarii localitatii prin atragerea de fonduri
nationale si europene. Proiectul propus este
complementar proiectelor aflate in implementare cat si
celor depuse spre finantare:

-Construire Complex sportive in localitatea Frâncesti,
judetul Vâlcea- Program finantare CNI
-Construire Sala de sport Scoala Gimnazială Frâncesti,
din satul Frâncesti, comuna Frâncesti, judetul VâlceaProgram finanatre CNI

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

Documentatia tehnica se va elabora ținând seama de
portofoliul de proiecte aferent Strategiei de Dezvoltare
a Comunei FRANCESTI pentru perioada 2021-2027,
portofoliu care exprimă concret nevoile de dezvoltare
al UAT FRANCESTI , si a caror finanțare va fi
obtinuta prin PNRR, fonduri structurale, precum și
alte fonduri ale Uniunii Europene fondurile naționale
și europene nerambursabile puse la dispoziția
României. Deasemenea prezentul proiect se va corela
cu proiectele depuse in cadrul masurii
PNRR/2022/C10 respectiv :
- „ REABILITAREA MODERATA A
CLADIRILOR PUBLICE DIN COMUNA
FRANCESTI, JUDETUL VALCEA “ investitia I.3
– Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a
îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul
unităților administrativ-teritoriale

6. Efectul pozitiv
previzionat prin
realizarea
obiectivului de
investiții

Intervenția prin prezentul program va avea rezultate
cu efect asupra dezvoltării locale fiind foarte
importanta pentru îmbunătățirea vieții cetatenilor din
comuna FRANCESTI. Se vor elimina disparitățile
locale, promovarea acestui obiectiv ducand la crearea
de locuri de muncă stabile , permitand consolidarea
dialogului social, a infrastructurii și a serviciilor,
precum și a sistemelor de protecție și bunăstare
socială. Acest proiect va genera o transformare
durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și
digitale.
Documentatia care se va elabora va respecta conditiile
de implementare ale programului de finantare. De
asemenea, în Caietul de sarcini al achiziției publice se
va specifica respectarea principiilor privind
dezvoltaarea durabilă, protecția mediului, egalitatea de

7. Modul de
îndeplinire a
condițiilor aferente
investițiilor

șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea. În plus,
proiectul va respecta principiul „Do No Significant
Harm” (DNSH).
8. Descrierea
procesului de
implementare

Prezenta investitie consta in “ Infiintarea unui punct
de reincarcare vehicule electrice in comuna
FRANCESTI , judetul VALCEA “
Valoarea investitiei: 25000,00 EURO/ statie
reîncarcare
Implementarea proiectului implică realizarea
următoarelor activități: - Constituirea echipei de
implementare și stabilirea modului de lucru.
Echipa de implementare va fi desemnată de solicitant
din cadrul aparatului propriu de specialitate și va reuni
persoane cu competențe în domeniile tehnic, financiar,
achiziții, juridic, informare și comunicare,
administrativ. Echipa va folosi si consultanta
specializata conform legislatiei in vigoare.
- Elaborarea documentatiilor de achizitie directa
precum si a Caietului de sarcini pentru procedurile de
achizitie realizate in cadrul investitiei se va face cu
respectarea legislației în vigoare, a normelor
metodologice specifice și în concordanță cu
obiectivele programului de finanțare a Planului
Național de Redresare și Reziliență a României,
Componenta C10 – Fondul Local
- Realizarea achiziției publice a serviciilor de
proiectare - elaborare a documentațiilor tehnice
premergatoare executiei lucrarilor si asistenta tehnica.
Activitatea cuprinde organizarea și derularea
achizițiilor prestări de servicii necesare implementării
proiectului pe baza calendarului estimativ al
achizițiilor, cu respectarea prevederilor legislației în
vigoare pentru domeniul achizițiilor publice (Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice), a prevederilor
contractului de finanțare și a condițiilor prevăzute în
Ghidul specific.
-Realizarea investitiei se va face cu respectarea
principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecția
mediului, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea,
accesibilitatea. În plus, proiectul va respecta principiul
„Do No Significant Harm” (DNSH) si deasemenea

9. Alte informații

concluziile si recomandarile expertizei tehnice si a
auditului energetic.
- Recepția finală a investitiei presupune parcurgerea
următorilor pași: - numirea comisiei de recepție; verificarea realizarii investitiei in concordanta cu
documentatia tehnica, si deasemenea cu respectarea
principiului „Do No Significant Harm” (DNSH).
După recepția finală, se va face plata finală.
Nu este cazul

PRIMAR,
PARASCHIV DANIEL FLORIN

PRIMARIA COMUNEI FRÂNCESTI
JUDETUL VÂLCEA

Anexa 2 la HCL________2022

Planul Național de Redresare și Reziliență
Componenta C10 – Fondul Local

Descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect:

Prin prezenta investitie se vor finanta:
- Achizitionarea unei statii de incarcare pentru vehicule electrice;
- Amplasarea acestei stații de încărcare se va face în locuri accesibile
publicului;
- prin amplasarea statiilor de incarcare pentru vehicule electrice se va
asigura infrastructura pentru transportul verde - puncte de reincarcare vehicule
electrice;

PRIMAR,
PARASCHIV DANIEL FLORIN

PRIMARIA COMUNAUI FRANCESTI
JUDEȚUL VALCEA
Nr.5368 / 02.06. 2022

REFERAT DE APROBARE

Al proiectului de hotărâre referitor la: Aprobarea proiectului „ Infiintarea unui
punct de reincarcare vehicule electrice in comuna FRANCESTI , judetul
VALCEA ” si depunerea spre finantare în cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul Local, Obiectivul de Investitii - I.
1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare
vehicule electrice", precum si a cheltuielilor legate de proiect

Avand in vedere Componenta C10 din cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C10 — Fondul Local — care abordează provocările legate de
disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea
urbană.
Obiectivul acestei componente fiind acela de a susține o transformare
durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.
Astfel, COMPONENTA 10 - Fondul local cuprinde unnatoarele investiții,
sintetizate după cum urmează:
I.1 - Mobilitate urbană durabilă, care conține patru investiții:
I. 1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de
vehicule nepoluante)
I. 1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri
TIC (sisteme inteligente de management urban/local);
I. 1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare
vehicule electrice;
I. 1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructurii pentru
biciclete la nivel local/metropolitan;
1.2 — Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști
din sănătate și învătământ

1.3 — Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile
publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale
1.4 — Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a
teritoriului și de planificare urbană.
Avand in vedere ca Comuna FRANCESTI a devenit un oras atractiv pentru
turisti, cresterea numarului acestora, precum si al locuitorilor care si-au
achizitionat autovehicule electrice, este necesara si oportuna depunerea unei cereri
de finantare pentru proiectul „Infiintarea a doua puncte de reincarcare vehicule
electrice” in cadrul Obiectivul de Investitii — I. 1.3.
Punctele suplimentare de încărcare pentru vehiculele electrice vor fi în
proprietatea autorităților publice locale. Aceste infrastructuri vor fi puse la
dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu,
gratuit sau la un cost care va acoperi necesarul de energie și întreținere pentru a
asigura funcționarea lor și nu vor fi generatoare de profit.
În conformitate cu Ghidul specific privind condițiile de accesare a
fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 - Fondul Local pentru a
permite acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea imbunatatirii calitatii
vietii cetatenilor din Comuna FRANCESTI, este necesara emiterea unei HCL de
aprobare a proiectului „Infiintarea a doua puncte de reincarcare vehicule electrice",
a sumarului intervențiilor din cadrul acestuia, a valorii acestuia, precum si a
indicatorilor apelului de proiecte.
In consecinta propun aprobarea proiectului de hotarare referitor la:
„Extindere traseu piste pentru biciclete", finantat în cadrul apelurilor de proiecte
PNRW2022/C10, componenta 10 - Fondul Local, Obiectivul de Investitii I. 1.3.
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare vehicule
electrice", precum si a cheltuielilor legate de proiect, in forma prezentata.

PRIMAR,
PARASCHIV DANIEL FLORIN

ROMANIA
JUDETUL VALCEA
COMUNA FRÂNCEȘTI
NR. 5369 / 02.06. 2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Al proiectului de hotărâre referitor la: Aprobarea proiectului „ Infiintarea unui
punct de reincarcare vehicule electrice in comuna FRANCESTI , judetul
VALCEA” si depunerea spre finantare în cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul Local, Obiectivul de Investitii - I.
1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare
vehicule electrice", precum si a cheltuielilor legate de proiect
Comuna FRANCESTI doreste sa obtina finantare nerambursabila din
fonduri europene aferente PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI
REZILIENȚĂ in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 componenta 10 Fondul Local cu proiectul „Inflintarea a doua puncte de reincarcare vehicule
electrice” .
Avand in vedere ca Comuna FRANCESTI a devenit un oras atractiv pentru
turisti, cresterea numarului acestora, precum si al locuitorilor care si-au
achizitionat autovehicule electrice, este necesara si oportuna depunerea unei cereri
de finantare pentru proiectul „Infiintarea a doua puncte de reincarcare vehicule
electrice” in cadrul Obiectivul de Investitii - I. 1.3.
Investiția permite achiziționarea de stații de încărcare pentru vehicule
electrice, fiind eligibile toate categoriile de UAT. Stațiile de încărcare vor fi
amplasate în condițiile prevăzute prin proiectul tip elaborat de către MDLPA, prin
care sunt specificate modalitățile de amplasare și prevederile tehnice necesare
implementării investiției. 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/zonc servicii/zone comerciale/zone
transporturi (cât mai aproape de locuitori - pentru limitarea nevoilor de deplasare).
De asemenea, se recomandă amplasarea acestor puncte de încărcare în punctele
multimodale, astfel încât să încurajeze navetiștii să își lase autovehiculele
personale în aceste puncte și să își continue deplasarea utilizând transportul public.

In consecinta propun aprobarea proiectului de hotarare referitor la:
„Infiintarea a doua puncte de reincarcare vehicule electrice” finantat în cadrul
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 componenta 10 - Fondul Local, Obiectivul
de Investitii — I. 1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte
de reincarcare vehicule electrice", precum si a cheltuielilor legate de proiect, in
forma prezentata.

Intocmit,
Inspector
Mircea Claudia

