
  
            R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea unor Studii de fezabilitate pentru înlocuirea sau completarea sistemelor 

clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara  
 

 Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 07 august 2009; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti, Raportul de 
specialitate al Biroului de integrare europeană, avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat şi Avizul 
Comisiei pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi protecţia mediului înconjurător; 

 

 În temeiul art.36, alin.2, lit.”b”, art.36, alin.4, lit.”d” şi art.45 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, Republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 – Se aprobă Studiul de fezabilitate  şi cheltuielile din cadrul proiectului 
,,Inlocuirea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara – 
panouri termice solare pentru producere apa calda menajera la Spitalul Municipal de 
urgenta Onesti, judetul Bacau”. 

 

Art. 2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici, astfel: 
 a) Costul estimativ al investiţiei (inclusiv TVA) 
      Investiţii =  675.404,84  lei. 
 b) Durata de realizare –  2 luni. 
 

 Art. 3 – Se aprobă proiectul bugetului de cheltuieli, astfel: 
- Valoarea totală –  675.404,84 lei,  inclusiv TVA, din care: 
- cheltuieli eligibile – 675.404,84  lei 
- cheltuieli neeligibile – 0 lei 
 TVA –  107.837,75  lei.  
 Contribuţia proprie în proiect este de 141.835,016 lei, reprezentând 21% din valoarea 

cheltuielilor eligibile. 
 Asistenta financiara nerambursabila  solicitata este de 533.569,82 lei. 
 Cheltuielile conexe vor fi suportate din bugetul local. 
 

        Art. 4 – Se aprobă aplicarea la Programul de finantare al Administratiei Fondului pentru 
Mediu ,,Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme 
care utilizeaza energia solara, energia geotermala si energia eoliana  ori alte sisteme care conduc 
la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”. 
 

Art. 5 – Se aprobă Studiul de fezabilitate şi cheltuielile din cadrul proiectului ,,Inlocuirea 
sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara – panouri termice 
solare pentru producere apa calda menajera la Camin – Liceul sportiv ,,Nadia Comaneci”, 
municipiul Onesti, judetul Bacau”. 
 

Art. 6 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici, astfel: 
 a) Costul estimativ al investiţiei (inclusiv TVA) 
      Investiţii =  124.474,00 lei. 
 b) Durata de realizare –  2 luni. 
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 Art. 7 – Se aprobă proiectul bugetului de cheltuieli, astfel: 
- Valoarea totală –   124.474,00  lei, inclusiv TVA, din care: 
- cheltuieli eligibile –  124.474,00 lei 
- cheltuieli neeligibile – 0 lei 
 TVA –  19.874,00  lei.  
Contribuţia proprie în proiect este de  26.139,54 lei, reprezentând 21% din valoarea 

cheltuielilor eligibile. 
Asistenta financiara nerambursabila  solicitata este de 98.334,46  lei. 
Cheltuielile conexe vor fi suportate din bugetul local. 
 

        Art. 8 – Se aprobă aplicarea la Programul de finantare al Administratiei Fondului pentru 
Mediu ,,Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme 
care utilizeaza energia solara, energia geotermala si energia eoliana  ori alte sisteme care conduc 
la imbunatatirea calitatii aerului , apei si solului”. 
 

Art. 9 – Se aprobă Studiul de fezabilitate şi cheltuielile din cadrul proiectului ,,Inlocuirea 
sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia solara – panouri termice 
solare pentru producere apa calda menajera la Camin – Colegiul tehnic ,,Petru Poni”, 
municipiul  Onesti, judetul Bacau”. 

 

Art. 10 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 
 a) Costul estimativ al investiţiei (inclusiv TVA) 
      Investiţii =  334.768,00 lei. 
 b) Durata de realizare –  2 luni. 
 

 Art. 11 – Se aprobă proiectul bugetului de cheltuieli astfel: 
- Valoarea totală –  334.768,00 lei,  inclusiv TVA, din care: 
 - cheltuieli eligibile –  334.768,00 lei 
- cheltuieli neeligibile – 0 lei 
TVA –  53.450,00  lei.  
Contribuţia proprie în proiect este de 70.301,28 lei, reprezentând 21% din valoarea 

cheltuielilor eligibile. 
Asistenta financiara nerambursabila solicitata este de 264.466,72 lei. 
Cheltuielile conexe vor fi suportate din bugetul local. 
 

        Art. 12 – Se aprobă aplicarea la Programul de finantare al Administratiei Fondului pentru 
Mediu ,,Programul de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme 
care utilizeaza energia solara, energia geotermala si energia eoliana  ori alte sisteme care conduc 
la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”. 
 

Art.13 – Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Voinea Teodora 

 

              Contrasemnează, 
Nr. 62                                                            Secretarul Municipiului, 
din 07 august 2009              Cons. Jur. Daniel Spânu 
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