Anexa nr.1 la HCL nr..... din...........
privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 95 din 25.11.2021 privind
implementarea proiectului „STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE
ELECTRICE IN COMUNA ROȘIORI, JUDETUL BIHOR”
Descrierea proiectului si indicatorii tehnico-economici ai investitiei
În contextul dezvoltării industriei auto pe segmental hybrid și electric, comuna Roșiori își
propune în egală masură, încurajarea utilizării de vehicule electrice/hybrid și atragerea
utilizatorilor aflați în transit în regiune pentru încarcarea acestora și implicit vizitarea comunei,
prin amplasarea unor stații de reîncărcare pe raza comunei.
Beneficiarul investitiei : UAT comuna Roșiori
Elaboratorul documentatiei tehnice faza DALI: SC AMPER PROIECT SRL
Indicatori tehnici:
Obiectivul prezentei investiții este de a crea 1 amplasament de reîncărcare, prin montarea
a 3 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.
Stațiile de reîncărcare sunt în conformitate cu cerințele standardului pe părți SR EN IEC
61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice); stațiile de reîncărcare vor fi
echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul
SR EN62196-2, pentru încărcarea în current alternativ, și cu conectori multistandard, dintre care
unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul SR
EN62196-3, pentru încărcarea în current continuu.
Stațiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management și operare care să
permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității,
cantității de energie transferată. De asemenea, acest acces va permite interconectarea și
comunicarea cu alte instalații similare în timp real;
Se vor asigura un minim de locuri de parcare cel puțin egal cu numărul punctelor de
reîncărcare aferente stațiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate
cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare prevăzut la lit. g). din ghidul
solicitantului. Marcajul se va menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a
proiectului.
Indicatori economici:
Valoarea totala a proiectului conform devizului general al proiectului „STATII DE REINCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA ROȘIORI, JUDETUL BIHOR„ este de
564.470 lei la care se adauga TVA in valoare de 107.180,33 lei rezultand un total de 671.650,33 lei lei
inclusiv TVA (cota TVA 19%), din care :
- Eligibil: 634.086,93 lei inclusiv TVA
- Neeligibil: 37.563,40 lei inclusiv TVA

