ROMANIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentatiei in faza de Studiu de fezabilitate a obiectivului
,,Înlocuirea in etape a sistemului clasic de incalzire si preparare a apei calde de
consum a Spitalului Municipal Onesti cu un sistem care utilizeaza energii
regenerabile (geotermala si solara). Modul 1- Preparare apa calda de consum si aport
la energia de incalzire”
Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de 17 decembrie 2010;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil
Lemnaru şi a domnului consilier local Gelu Nicolcea, Raportul de specialitate al
Serviciului de Integrare Europeană, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economicosociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat;
În baza art. 36, alin.2, lit.a, pct."b" şi alin.4, pct."d" din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale ;
În temeiul dispoziţiilor art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
Republicată,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru investiţia ”Inlocuirea in etape a
sistemului clasic de incalzire si preparare a apei calde de consum a Spitalului municipal
Onesti cu un sistem care utilizeaza energii regenerabile (geotermala si solara). Modul 1Preparare apa calda de consum si aport la energia de incalzire”, conform Anexei ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investitiei, astfel:
a) Valoarea investiţiei (inclusiv TVA) – preturi decembrie 2010: Investiţii/
construcţii+montaj = 1.998,73 mii lei / 416,28 mii lei sau (INV/C+M) = 465,33 mii euro/
96,92 mii euro;
b) Esalonarea investitiei (INV/C+M): Anul I - 1.998,73 mii lei/416,28 mii lei,
respectiv 465,33 mii euro / 96,92 mii euro;
c) Durata de realizare: 12 luni.
Art.3 – Se aprobă finanţarea investiţiei prin aplicarea la ,,Programul privind
instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila , inclusiv inlocuirea
sau completarea sistemelor clasice de incalzire” al Administratiei Fondului pentru Mediu.
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Art.4 – Se aproba contractarea finantarii proiectului ,,Inlocuirea in etape a
sistemului clasic de incalzire si preparare a apei calde de consum a Spitalului Municipal
Onesti cu un sistem care utilizeaza energii regenerabile (geotermala si solara). Modul 1Preparare apa calda de consum si aport la energia de incalzire” prin Programul privind
instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea
sau completarea sistemelor clasice de incalzire al Administratiei Fondului pentru Mediu.
Art.5 – Se nominalizeaza ca persoana desemnata sa reprezinte solicitantul in relatia
cu Autoritatea, d-nul inginer Emil Lemnaru - primar al municipiului Onesti si responsabil
de proiect - domnul ing. Bogdan Prohozescu - consilier in cadrul Serviciului de integrare
europeana, implementare proiecte si dezvoltare urbana.
Art.6 – Se aproba:
- asigurarea contributiei proprii necesare implementarii proiectului in cuantum de
399,75 mii lei, reprezentand contributia proprie de 20 %;
- orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art. 1;
- cheltuielile de intretinere si exploatare pentru investitie se suporta din veniturile
proprii ale bugetului local
Art.7 - Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;
- Primarului municipiului Oneşti.

Preşedinte de şedinţă,
Adobricăi Ioana

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
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