
                                                      

        R O M A N I A    
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

  
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea  documentatiei in faza de Studiu de fezabilitate a 
obiectivului: 

Centrala termica de preparare a apei calde de consum pentru 500 de 
apartamente la CT 16, Municipiul Onesti, Judetul Bacau 

 
 

          Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă  ordinară din ziua de  05 aprilie 
2012; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a domnului consilier Olteanu Cezar si 
a domnului viceprimar Sova Mihai ,  Raportul de specialitate a Serviciului de 
Integrare Europeană, Avizul Comisiei  de studii şi prognoze economico-sociale, 
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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
Art.1 –  Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru investiţia:   ,,  Centrala termica de 
preparare a apei calde de consum pentru 500 de apartamente la CT 16, 
Municipiul Onesti, Judetul Bacau, conform anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  
Art.2- Se aprobă indicatorii tehnico-economici  ai investitiei , astfel: 

a) Valoarea  investiţiei    (inclusiv  TVA) –  
Investiţii /construcţii+montaj  ( lei ) =   1. 304.445 lei     /  285.229,5  lei    

sau:   ( INV  / C+M)  ( euro)     =    298.247,47  euro /  65.214,69 euro          
  la un curs BNR la  data : 28.03.2012,  1 euro= 4,3737 lei             
                     

           b). Esalonarea investitiei  ( INV  / C+M); 
   Anul I  :    1. 304.445 lei     /  285.229,5  lei   
                     



  c). Durata de realizare ( luni ) :  12 luni 
Art.3- Se aprobă finanţarea investiţiei prin aplicarea la ,, Programul ,,Termoficare 
2006-2015 -  caldura si confort” 
Art.4 - Se aproba contractarea finantarii  proiectului  prin Programul 
,,Termoficare 2006-2015 -  caldura si confort” al Ministerului Administratiei 
si Internelor 

 
Art.5-  Se nominalizeaza  ca persoana desemnata sa reprezinte solicitantul in relatia 
cu  Ministerul Administratiei si Internelor , d-nul inginer Emil Lemnaru- primar al 
Municipiului Onesti 

 
Art.6 – Se aproba : 

-asigurarea contributiei proprii necesare implementarii proiectului in cuantum 
de  391.333,50 lei , reprezentand contributia proprie de 30%,  

- 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- Se aproba : 

- implementarea proiectului la CT 16, Municipiul Onesti, judetul Bacau 
 
 

Art.8 -  Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 
- Primarului municipiului Oneşti 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Adobricăi Ioana 

 
                                                                                 Contrasemnează,  

                               Secretarul Municipiului,  
                                          Cons. jur. Daniel Spânu  

 
Nr.37 
din 05 aprilie  2012 
SD/BR 
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