
PROIECT  
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
CONSILIUL  LOCAL BECENI 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării  in cadrul proiectului „ Dezvoltarea sistemului de 

transport ecologic prin achizitionarea de microbuz electric nepoluant in comuna 

Beceni, judetul Buzau” și ”Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice” 

din cadrul Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 

,,COMPONENTA 10 - Fondul Local, Obiectivul de investitii I.1.1. Înnoirea parcului de 

vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)  

in parteneriat cu UAT Scortoasa 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei, nr. 4979/30.05.2022 cu privire la 
initierea proiectului de hotarare; 

 Raportul nr. ______/________ al aparatului de specialitate al primarului UAT 
comuna Beceni; 

 Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 
pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local 

 luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență. 

 Ghidul specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din fondurile 
europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului 
de proiecte componenta 10- Fondul Local, I.1.1 – Innoirea parcului de vehicule 
destinate trasportului public (achizitia de vehicule nepoluante). 

 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECENI, JUDEȚUL BUZAU 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă depunerea proiectului  „ Dezvoltarea sistemului de transport 
ecologic prin achizitionarea de microbuz electric nepoluant in comuna Beceni, 
judetul Buzau ” și ”Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice” in 
vederea finantarii in cadrul apelului de proiecte din Planul National de Redresare si 



Rezilienta (PNRR), Componenta C10 – Fondul Local, I.1.1 – Innoirea parcului de 
vehicule destinate trasportului public (achizitia de vehicule nepoluante) inclusiv anexa 
nr. 1 privind descrierea sumară a investițiilor propuse a fi realizate prin proiect care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă nota de fundamentare a investiției „ Dezvoltarea sistemului de 
transport ecologic prin achizitionarea de microbuz electric nepoluant in comuna 
Beceni, judetul Buzau” și ”Realizare stații de încărcare pentru vehicule 
electrice” conform anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aproba descrierea sumara a investitiei privind proiectul „Dezvoltarea 
sistemului de transport ecologic prin achizitionarea de microbuz electric 
nepoluant ” și ”Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice” conform 
Anexei 1 care face parte integtranta din prezenta hotarare. 

Art.5. Se aprobă cheltuielile eligibile legate de proiectul „ Dezvoltarea sistemului de 
transport ecologic prin achizitionarea de microbuz electric nepoluant in comuna 
Beceni, judetul Buzau” și ”Realizare stații de încărcare pentru vehicule 
electrice” și anume: 

 

 Euro/buc., 
fara TVA 

Nr. buc Valoare 
max. euro 
fara TVA 

Valoare 
max. euro 
cu TVA 

Valoare 
max. lei 
fara TVA 

Valoare 
max. lei cu 
TVA 

Achizitie 
microbuz 
electric 

250.000 1 250.000 297.500 1.230.675 1.464.503,25 

Total valoare eligibila 250.000 297.500 1.230.675 1.464.503,25 

 

 Euro/buc., 
fara TVA 

Nr. buc Valoare 
max. euro 
fara TVA 

Valoare 
max. euro 
cu TVA 

Valoare 
max. lei 
fara TVA 

Valoare 
max. lei cu 
TVA 

Realizare 
stații de 
încărcare 
pentru 
vehicule 
electrice 

25.000 2 50.000 59.500 246.135 292.900,65 

Total valoare eligibila 50.000 59.500 246.135 292.900,65 

 

Cursul valutar utilizat este cursul Infoeuro afferent lunii mai 2021, conform ONRR, 
COMPONENTA C10- Fondul Local, costuri 1 euro= 4,9227 lei. 

 

Art.6. Se aproba asigurarea si sustinerea tuturor cheltuielilor neeligibile care vor 
asigura implementarea proiectului „ Dezvoltarea sistemului de transport ecologic 
prin achizitionarea de microbuz electric nepoluant in comuna Beceni, judetul 



Buzau” și ”Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice” proportional cu 
contributia Comunei Beceni la valoarea cheltuielilor eligibile. 

Art.7. Este numit reprezentant legal al Comunei Beceni, primarul acesteia, in dubla 
sa calitate si de ordonator principal de credite, pentru relatia cu MINISTERUL 
DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI in vederea depunerii 
Proiectului precum si a derularii acestuia. 

Art.8. Se mandateaza primarul Comunei Beceni, Dl. Burlacu Adrian, sa semneze 
contractul de finantare precum si toate actele care au legatura cu procesul de scriere, 
depunere, contractare si implementare a Proiectului. 

Art.9. Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Beceni, Dl. Burlacu Adrian; 

Art.10. Primarul comunei Beceni va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari, iar secretarul general va asigura comunicarea acesteia la Institutia 
Prefectului- judetul Buzau, Primarului si afisarea pe site-ul institutiei pentru aducerea 
la cunostinta publica. 

 

 

 

 

Iniţiator primar ,                                                 Avizat pentru legalitate:                                                         

                                                                  Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                              Elena CÂRCEI 

            

 

Beceni 

Nr.37/30.05.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA nr. 1 la HCL NR. ……….. DIN …………. 
Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul 

„ Dezvoltarea sistemului de transport ecologic prin achizitionarea de microbuz 
electric nepoluant in comuna Beceni, judetul Buzau”  

 
 

Prezenta investiție îndeplinește obiectivul ce ține de înnoirea parcului de 
vehicule destinate transportului public la nivel national prin achiziționa material rulant 
nou, astfel:  
Achiziția unui microbuz nepoluant (ce are zero emisii gaze de eșapament) și a 
doua stații de încărcare lentă 

- vehicul nepoluant nou (microbuz), cu emisii zero de gaze de esapament; 
- tip microbuz – electric si/sau pe hidrogen; 
- minim 10 locuri; 
- omologare RAR la momentul receptiei; 
- se va asigura respectarea standardelor de accesibilitate pentru accesul 

persoanelor cu dizabilități locomotorii; 
- statie de incarcare lenta la autobaza; 

 
Obiective specifice proiect: 

- imbunatatirea conditiilor de mobilitate; 
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de transporturi; 
Investitia isi propune sa imbunatateasca calitatea vietii locuitorilor prin accesul la 

un vehicul nepoluant care va contribui la reducerea consumului de combustibili fosili si 
reducerea nivelului de CO2 eliberat in atmosfera. 

 
”Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice” 

Prin prezenta investiție  se propune a se realiza achiziționarea de stații de 
reîncărcare pentru  vehicule electrice: 
-Se vor achiziționa: 2 stații de reîncărcare în Comuna Beceni, cu 4 puncte de 
incarcare din care 3 cu capacitate minimă de 22 kw și 1 cu capacitate minimă de 50 
kw . 
-Achiziția de echipamente; 
-Lucrări de amenajare a terenurilor (inclusiv asigurarea numărului minim de locuri de 
parcare raportat la numărul punctelor de reîncărcare vehicule electrice) unde vor fi 
amplasate echipamentele; 
-Montajul și branșarea echipamentelor. 
-Se asigură terenul necesar amplasării punctelor de reîncărcare a vehiculelor 
electrice, pe domeniul public al Comunei Beceni. 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/zone servicii/zone 
comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - pentru limitarea nevoilor 
de deplasare). 
-Se va asigura capacitatea de funcționare a stațiilor de reîncărcare a vehiculelor 
electrice; 
-Se vor respecta cerințele proiectului tip elaborat de către MDLPA, prin care se vor 
specifica modalitățile de amplasare și prevederile tehnice necesare implementării 
investiției. 
 
Președintele de ședință, 
_______________ 

Contrasemnează: 
Secretarul General 



 

ANEXA nr. 2 la HCL NR. ……… DIN ……….. 

  

  
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 

Titlu apel proiect 
„ Dezvoltarea sistemului de transport ecologic prin 

achizitionarea de microbuz electric nepoluant in comuna 
Beceni, judetul Buzau”  

 

1. 

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

Proiect depus in parteneriat între UAT COMUNA Beceni și 
UAT COMUNA Scortoasa 

COMUNA Beceni– Partener 1 (LIDER) 

Proiect depus in parteneriat între UAT COMUNA BECENI și 
UAT COMUNA SCORTOASA 

COMUNA BECENI– Partener 1 (LIDER) 

Beceni este o comună în județul Buzău, Muntenia, România, 
formată din satele Arbănași, Beceni (reședința), Cărpiniștea, 
Dogari, Florești, Gura Dimienii, Izvoru Dulce, Mărgăriți și Valea 
Părului. 

Comuna Beceni traversată de șoseaua județeană DJ203K, ce 
urmează cursul râului Slănic, legând-o spre sud de Mărăcineni 
și DN2 (în dreptul podului Mărăcineni peste râul Buzău); și 
spre nord de Vintilă Vodă, Mânzălești și Lopătari si este la o 
distanţă de 31 kilometri de municipiul de reşedinţă. 

Drumul judeţean DJ203 K face legătura între municipiul Buzău 
şi comuna Vintila Voda fiind cel mai lung drum județean din 
spațiul buzoian. 



Importanța economică a acestui drum județean DJ 203K duce 
și către domeniul turistic – izvor încă nedescoperit cum trebuie 
de către posibilele gazde buzoiene. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei 
Beceni se ridică la 4.403 de locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 5.034 
de locuitori.  

COMUNA Scortoasa – Partener 2 

Scortoasa este o comună în județul Buzău, Muntenia, 
România, formată din satele Balta Tocila, Beciu, Dâlma, 
Deleni, Golu Grabicina, Grabicina de Jos, Grabicina de Sus, 
Gura Văii, Plopeasa, Policiori și Scorțoasa. 

Comuna se află în depresiunea Policiori din valea râului 
Sărățel, și pe raza ei se află o parte din rezervația Vulcanii 
Noroioși. Ea este traversată de șoseaua județeană DJ102F 
care o leagă de Berca (și DN10) la sud și de Mânzălești la 
nord, constituind rută de acces către Vulcanii Noroioși de la 
Berca și Scorțoasa. 

In realizarea analizei situației actuale a transportului realizat la 
nivelul Comunei Beceni, au fost utilizate mai multe surse de 
informații si anume: 

 - „Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a 
comunei Beceni, județul Buzău” 

- Analiza solicitărilor privind punerea la dispoziție a unui 
vehicul în vederea deplasării populației la anumite; 

- Necesitatea deplasării elevilor din statele aparținătoare către 
instituțiile de învățământ gimnazial din localitate; 

- Necesitatea transportului persanelor vârstnice / persoanelor 
cu mobilitate redusă și / sau a beneficiarilor legali de asistență 
socială în interiorul UAT-ului sau către centrele de specialitate 
(spital, centre medicale, centre de recuperare, etc.) 

- rutele care tranzitează localitatea; 

- acordul de parteneriat încheiat între comuna Beceni și 
comuna Scortoasa. 

 

2. Necesitatea și 
oportunitatea investiției 
pentru care se aplică 

In conformitate cu definiția naţională, zona rurală din România 
cuprinde Pentru zonele rurale, sunt necesare măsuri integrate 
care să conducă la creșterea calității vieții. Conform Strategiei 
de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR), pentru creșterea 



coeziunii teritoriale, sunt necesare măsuri pentru infrastructura 
de bază, care să fie combinate cu măsuri care să aducă 
inovația și în mediul rural. 

In conformitate cu definiția naţională, zona rurală din România 
cuprinde 2861 comune care acoperă 87,5% din teritoriu și 
45% din populaţie. Dezvoltarea economică şi socială durabilă 
a zonei rurale este indispensabil legată de îmbunătățirea 
infrastructurii rurale şi serviciilor de bază existente. 
Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie 
principalul element care menţine decalajul accentuat dintre 
zonele rurale şi zonele urbane din România şi care, cu atât 
mai mult, reprezintă o piedică in calea egalității de șanse şi a 
dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. Zonele rurale 
sunt caracterizate de populație in curs de îmbătrânire şi 
puternică tendință de emigrare, in special a tinerilor. 

Luând în considerare situația actuală din punct de vedere al 
asigurarii unei mobilitati urbane verde, se identifică 
necesitatea achiziționării unui microbuz electric de catre UAT 
Beceni în vederea cresterii accesibilitatii, egalitatii de 
tratament si promovarea accesului universal la servicii 
comunitare asigurate de catre cei doi parteneri. 

Din punct de vedere al oportunităților de finanțare a fost 
identificat Programul PNRR – Componenta C10 Fond local – 
prin care pot fi achiziționate doua microbuze electrice, cu un 
procent de finanțare de 100%. 

Obiectivul principal este crearea unor servicii destinate 
comunității și adaptate nevoilor de mobilitate și accesibilitate a 
cetățenilor, în cadrul unui mediu atractiv, sănătos și prietenos 
cu mediul. 

Printre cele mai importante puncte, amintim urmatoarele 
obiective strategice: 

1. Accesibilitatea – Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a 
unor facilități de servicii comunitar care să le permită 
deplasarea spre puncte de interes turistic, obiective de 
patrimoniu natural si cultural, fara a se limita la acestea; 

Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la 
capacitatea de deplasare între anumite puncte, cât și accesul, 
care garantează că, în măsura în care este posibil, oamenii nu 
sunt privați de oportunități de călătorie din cauza unor 
deficiențe (de exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor 
factori sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul și 
originea etnică); 

2. Siguranța și securitatea – Creșterea siguranței și a 
securității pentru călători și pentru comunitate în general, 
reducerea și chiar eliminarea accidentelor rutiere; 



3. Mediul – Reducerea poluării atmosferice și fonice, a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic. 
Trebuie avute în vedere în mod specific țintele naționale și ale 
Comunității Europene în ceea ce privește atenuarea 
schimbărilor climatice; 

4. Calitatea mediului  – Contribuția la creșterea atractivității și 
a calității mediului rural și a proiectării rurale în beneficiul 
cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu. 

Prin achiziția de microbuze se contribuie la creșterea coeziunii 
sociale în mediul rural in cele doua comune partenere. 

Toate aceste măsuri pentru infrastructura urbană și rurală sunt 
necesare și pentru a combate tendințele și modurile de 
comportament nesustenabile – izolarea, segregarea, care pot 
afecta negativ localitățile urbane și rurale. 

Prin depunerea in parteneriat a proiectului se abordează 
conceptul european de zonă rurală funcțională in comunele 
Beceni și Scortoasa. 

3. Corelarea cu proiecte 
deja implementate la 
nivel local 

  

La nivel local au fost implementate de către comuna Beceni 
următoarele proiecte: 

 

 „Modernizare DC 191 Gura Dimienii – Floreşti, comuna 

Beceni” 

 „Reabilitare și  modernizare Scoala primară  Beceni, 

comuna Beceni, Jud Buzau” 

 „Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele 

I-VIII Valea Părului, comuna Beceni, județul Buzău” 

 Reabilitare,  modernizare și extindere Liceu Tehnologic 

sat Mărgăriți, comuna Beceni, Jud Buzau”; 

  „Reabilitare și  modernizare Scoala primară  Izvoru 

Dulce, comuna Beceni, Jud Buzau”; 

  „Reabilitare și  modernizare Scoala primară  Florești, 

comuna Beceni, Jud Buzau”. 

 Reabilitare, modernizare si extindere Liceul Tehnologic 

sat Margariti, comuna Beceni, judetul Buzau” in 

vederea obtinerii autorizatiei de functionare” 

 "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala 

Sat Gura Dimienii, comuna Beceni, judeţul Buzău” 



La nivel local a  fost implementat   proiectul  Geoparcul 
„Ținutul Buzăului”, care  este un teritoriu ce cuprinde elemente 
de interes geologic deosebit, alături de elemente de interes 
ecologic, arheologic, istoric şi cultural, și care aspiră la titlul de 
Geoparc UNESCO.  
Programul „Geoparcul Ținutul Buzăului” a fost inițiat în anul 

2007 de Universitatea din București, în parteneriat cu Consiliul 

Județean Buzău în vederea conservării, promovării şi 

valorificării elementelor naturale deosebite din zonă, a valorilor 

de patrimoniu cultural şi istoric, precum şi pentru susţinerea 

dezvoltării sociale şi economice a comunelor, bazându-se pe 

principiul dezvoltării durabile. 

 

Geoparcul este situat în Regiunea de dezvoltare Sud-Est, în 

partea de nord a județului Buzău. Teritoriul propus se află în 

zona de curbură a Carpaților Orientali, la intersecția drumurilor 

istorice ce leagă Muntenia, Transilvania și Moldova. Cuprinde 

următoarele 18 comune: Beceni, Berca, Bozioru, Bisoca, 

Brăeşti, Chiliile, Cănești, Colți, Cozieni, Lopătari, Mânzălești, 

Odăile, Pârscov, Pănătău, Scorţoasa, Săruleşti, Valea Salciei, 

Vintilă Vodă, totalizând o suprafaţă de 109826 ha și o 

populație de 52.500 locuitori. 

Geoparcul „Ținutul Buzăului” este cunoscut pentru atracțiile 

sale naturale: Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari (comuna 

Berca) și Pâclele Mici (comuna Scorțoasa), Valea Slănicului 

cu Platoul Meledic, Grunjul de la Mânzălești, Focul viu de la 

Lopătari, Trovanții de la Ulmet, Padurea Lacurile Bisoca cât și 

pentru cele antropice:  Așezările rupestre de la Aluniș-Colți-

Bozioru, mănăstirile Poiana Mărului (comuna Bisoca) și 

Găvanu, Muzeul Chihlimbarului de la Colți, Casa Memorială 

Vasile Voiculescu de la Pârscov. 

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

La nivel local sunt in implementare următoarele proiecte: 

 „ Lucrari de Proiectare si executie pentru modernizare 

drumuri locale, comuna Beceni judetul Buzau” 

 „Reabilitare, modernizare, dotare si extindere a 

asezamantului cultural si bibliotecii din satul Margariti, 

Comuna Beceni, Judetul Buzau” 



 

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

În cadrul prezentului apel  - Componenta C 10 – Fond Local, 
se vor achiziționa 2 stații de reîncărcare a vehiculelor electrice 
la nivelul Comunei Beceni (comuna Beceni aflându-se în lista 
comunelor în care se vor instala cel puțin 2 stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice), în vederea scăderea 
emisiilor CO2. Ambele investiții încurajează transportul cu 
emisii scăzute de CO2 și ajută la îmbunătățirea condițiilor 
climatice. 

Stațiile de reîncărcare vor respecta criteriul din cadrul Ghidului 
Solicitantului si Anexa 1 : cel puțin 25% din punctele incluse în 
cerere vor fi de capacitate minima de 50 kwh, restul având o 
capacitate de minim 22 kwh). 

6. Efectul pozitiv 
previzionat prin 
realizarea obiectivului 
de investiții 

Efectul pozitiv al prezentului proiect este în primul rând 
creșterea condițiilor de calitate a vieții la nivel rural, prin 
oferirea de servicii de transport populației comunei Beceni și 
implicit, locuitorilor din comuna Scortoasa. 

Prin această măsură se va dezvolta un instrument care va 
încuraja autoritățile administrației publice locale ale celor doi 
parteneri ca, în mod voluntar, să eficientizeze utilizarea 
resurselor umane pentru atingerea intereselor colectivităților 
locale. Prin această abordare se abordează conceptul 
european de zonă rurală funcțională. 

De asemenea implementarea prezentului proiect va conduce 
la îmbunătățirea factorilor de mediu atât prin scăderea poluarii 
aerului datorita scaderii consumului de combustibil pentru 
circularea pe drumurile de interes local, prin scăderea 
zgomotului provocat de circulația auto. 

7. Modul de îndeplinire a 
condițiilor aferente 
investițiilor 

A fost incheiat Acord de parteneriat intre UAT Comuna Beceni 
- lider si UAT Comuna Scortoasa– partener, in scopul 
depunerii si implementarii proiectului „Dezvoltarea sistemului 
de transport ecologic prin achizitionarea de microbuz 
electric nepoluant in comuna Beceni, judetul Buzau”. 

 A fost intocmita Notă de fundamentare prin care se prezintă 
necesitatea și oportunitatea investiției precum și modul de 
implementare și funcționare – în conformitate cu prevederile 
din Ghid și Anexa 1. 

8. Descrierea procesului 
de implementare 

Procesul de implementare al proiectului este următorul. 
1. Depunerea cererii de finanțare; 
2. Evaluarea și aprobarea cererii de finanțare; 
3. Semnarea contractului de finanțare ; 
4. Achizitie servicii de consultanta privind procedurile de 

achizitii publice; 
5. Realizare documentatii privind achizitie statii de 

incarcare; 
6. Realizare statii de încărcare; 
7. Achizitie Servicii de informare și publicitate a proiectului; 



8. Prestări activităti de informare si publicitate a proiectului; 
9. Finalizare proiect. 

9. Alte informații Având în vedere că pentru proiectul „ Dezvoltarea sistemului 
de transport ecologic prin achizitionarea de microbuz 
electric nepoluant in comuna Beceni, judetul Buzau” 
singurele activități ce presupun lucrări de construcții sunt 
legate de stațiile de încărcare ale autobuzelor electrice este 
necesar a fi obținut Certificatul de Urbanism. 

Totodată, având în vedere că autobuzele electrice sunt 
încadrate în categoria mijloacelor de transport, respectiv 
acestea pot avea un impact negativ asupra mediului, va fi 
solicitată Decizia finală privind evaluarea impactului asupra 
mediului din partea Agenției Naționale pentru Protecția 
Mediului Buzau (autoritatea competentă pentru protecția 
mediului). 

De asemenea, în conformitate cu Ghidul solicitantului, și cu 
contractul de finanțare pentru realizarea obiectului de 
investiție, Comuna Beceni își asumă prezentarea în etapa de 
implementare a documentelor conform Ghidului Solicitantului 
si Anexei 1. 

 

ÎNTOCMIT, 
Responsabil de proiect 
NUME SI PRENUME     BURLACU ADRIAN  
DATA __________ 
  

SEMNĂTURA…………………………………… 

  
 


