
Anexa nr.1 la HCL nr.38/2022 

 

Descrierea pe scurt a investiției 

“Achiziționare și amplasare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna 

Ciumani, județul Harghita” 

 

Beneficiarul investiției: Comuna Ciumani  

Sursa de finanțare: PNRR – Componența 10 Fondul Local și bugetul local  

Scopul investiției: asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în vederea accelerării 

tranziției către vehiculele electrice și respectiv încurajatrea achizițiilor de vehicule electrice sau 

schimbarea vehiculelor cu propulsie pe bază de combustibili fosili cu cele electrice, contribuind 

astfel la reducerea poluării din cadrul comunei Ciumani  

Obiectivul proiectului: achiziționarea și amplasarea a unei stații de reîncărcare pentru vehicule 

electrice în comuna Ciumani, județul Harghita.  

Oportunitatea investiției este susținută de reforma R2. Crearea cadrului de politici pentru o 

transformare urbană durabilă din cadrul PNRR, precum și de finanțarea oferită pentru acet tip 

de investiții, în cadrul componentei C10 Fondul Local. Ținând cont că, într-o perioadă de criză 

economică, veniturile locale sunt și mai reduse, este nevoie de suport financiar suplimentar 

pentru asigurarea bunăstării populației și garantarea unor servicii publice de calitate în perioada 

imediat următoare, cu accent pe tranziția verde și digitală.  

Descrierea pe scurt a investiției 

Va fi achiziționată o stație de încărcare pentru vehiculele electrice, cu două puncte de 

reîncărcare, având în vedere amplasarea comunei Ciumani la Drumul Județean DJ126 și ținând 

cont de amplasarea acesteia în zona adiacentă Municipiului Gheorgheni. 

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.  

Achiziția se face în mod centralizat în cadrul parteneriatului cu Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, astfel cum este prevăzut în cadrul ghidului de finanțare 

privind Componenta 10 – Fondul local.  

Stația de încărcare vor fi amplasată în condițiile prevăzute prin proiectul tip elaborat de către 

MDLPA, prin care sunt specificate modalitățile de amplasare și prevederile tehnice necesare 

implementării investiției. Amplasarea acestei stații de încărcare se va face în locuri accesibile 

publicului, în zonă stabilită de Planul urbanistic general al localității drept zonă pentru 

locuințe/zonă mixtă/zonă servicii/zonă comercială/zonă transporturi (cât mai aproape de 

locuitori - pentru limitarea nevoilor de deplasare). 

Întocmit, Köllő Hunor,Consilier achiziţii publice,  
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