
 

HOTǍRÂREA  Nr. 380 

din  14 noiembrie 2022 
 

privind: aprobarea participării în cadrul „Programului privind îmbunătăţirea calităţii 
aerului şi reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru 
transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor 
electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat”, precum şi a obligațiilor cu 
privire la implementarea proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din 
Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13423/14.11.2022 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement și Comisiei de specialitate nr. 6 
administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitectură  din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) și i) din Ordonanța 
de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă participarea în cadrul „Programului privind îmbunătăţirea calităţii 
aerului şi reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru 
transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, 
hibride și alimentate cu gaz natural comprimat”, pentru realizarea proiectului „Asigurarea 
accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai 
puțin poluante”. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Asigurarea accesului la educație a 
elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”, în cuantum 
de 53.476.000,00 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. (1) Se aprobă asigurarea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite 
prin finanțarea acordată de AFM ori a cheltuielilor neeligibile. 

(2) Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile sau conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin 
achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”, se vor asigura din bugetul Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Galați, pentru derularea proiectului în condiții optime. 
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(3) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri nerambursabile. 
(4) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere pentru proiectul 

„Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze 
școlare mai puțin poluante”, pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de 
către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați. 

(5) Se aprobă alocarea sumei de 476.000 lei (inclusiv TVA) constituind valoarea 
achiziției și punerii în funcțiune a 40 stații electrice de încărcare, ce vor fi realizate până la 
finalizarea proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin 
achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”, reprezentând costuri neeligibile ce vor fi 
suportate din bugetul UAT Județul Galați. 

Art.4. Se aprobă Studiul de oportunitate, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art.5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Asigurarea accesului la 
educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”, 
în valoare totală de 53.476.000,00 lei (inclusiv TVA), din care valoarea microbuzelor electrice 
este de 53.000.000 lei (inclusiv TVA) și valoarea stațiilor de încărcare este de 476.000 lei 
(inclusiv TVA), conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.6. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al 
Consiliului Județean Galați, să semneze contractul de finanțare. 

 (2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului 
Județean Galați, să semneze cererea de finanțare precum și toate documentele necesare 
implementării proiectului. 

Art.7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 275 din 29 august 2022 privind aprobarea participării în cadrul 
“Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de 
seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, 
hibride și GNC”, precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru 
realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin 
achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”, cu modificările și completările ulterioare, 
îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.8. Direcţia Programe, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția Patrimoniu și Direcția 
Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de 
punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Marilena Samoilă/                                                         Director Executiv – 
1 ex./11.11.2022                                                                                                                      Camelia Epure                                              

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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Anexa nr. 2 

 

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor 

din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante” 

 
A. Indicatorii tehnici sunt: 
- 40 de microbuze electrice; 
- 40 de stații de încărcare, 

cu următoarele caracteristici: 

Tipul Vehiculului Microbuz electric 

Categorie M2 - M3 

Tip motor Motor cu tracțiune electrica 

Putere minimă (kw/cai putere) 100/136 

Transmisie Transmisie automată 

Viteză maximă (km/h) 70 

Rază întoarcere maximă (mm) 7000 

Înclinație maximă (%) 25 

Acumulatori Acumulator dublu 

Autonomie –NEDC 

 

Minim 200 km (respectiv minim 10 ore) 

Acumulator  Li-Ion minim 80 kwh 

Încarcare  DC 50kw 

Tip caroserie Podea coborâtă 

Sistem suspensie Sistem susensie independentă a roților 

Sistem frânare Hidraulic cu discuri 

Lungime totală (mm) Minim 5.500 mm 

Latime totală (mm) Maxim 2.550 mm 

Înaltime totală (mm) Maxim 2.900 mm 

Înaltime interioară (mm) Maxim 2.200 mm 

Ampatament (mm) Minim 3.600 mm 

Sistem climatizare Aer condiționat 

Omologare CE  - omologare CE de tip a întregului vehicul emisă de 
orice stat membru al Uniunii Europene nu mai 
necesită omologare în România;   
- Cartea de identitate a vehicului (CIV) eliberată de 
Registrul Auto Român, în conformitate cu procedurile 
administrative specifice. 

Cerinţe legate de accesibilitate 
pentru persoanele cu mobilitate 

redusă 

DA 

 
 
B. Indicatorii economici sunt: 
Valoarea totală a  proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați 
prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”: 53.476.000,00 lei (inclusiv TVA),  
din care: 
- valoarea microbuzelor electrice :53.000.000 lei (inclusiv TVA); 
- valoarea stațiilor de încărcare: 476.000 lei (inclusiv TVA). 
                                                                                                                                                                                           


