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   HOTĂRÂREA nr. 14 
   din 28 februarie 2012 

 
            Privind aprobarea implementării proiectului „Realizarea de noi capacităţi de 
producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor 
regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic, în comuna Nădrag judeţul 
Timiş. ” 
 
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere prevederile Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice şi ale Ghidului solicitantului pentru accesarea Fondului 
European de Dezvoltare Regională – Axa prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a 
securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice.    
            Având în vedere importanţa care o prezintă pentru dezvoltarea economico-socială 
şi de mediu a Comunei Nădrag  obţinerea unei finanţări nerambursabile având ca obiectiv 
modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producţie e energiei electrice, prin 
valorificarea resurselor regenerabile de energie electrică, care să asigure obţinerea 
independenţei energetice a instituţiilor publice si reducerii la zero a facturilor de energie 
electrică pentru iluminatul stradal; 
            Având în vedere referatul  compartimentului de specialitate; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local; 
            Având în vedere dispoziţiile art. 44 al. (1) din legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale; 
            Ţinând cont de prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru 
al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii 
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii;  
            Având în vedere prevederile art. 36 al.(1) şi al. (2) lit. b) , c) şi d) coroborate cu cele 
ale al (4) lit. d) şi f), al. (5) lit.c)  şi ale al. (6) lit. a) pct. 9,11,14 şi 18 din Legea nr.215 / 2001 
republicată privind administraţia publică locală; 
            În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

                Art. 1 Se aprobă participarea Comunei Nădrag la Programul Operaţional 
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” program gestionat de ministerul 
Economiei Comerţului şi Mediului de afaceri – Direcţie Generală Energie, Petrol şi Gaze, 
prin implementarea proiectului „Realizarea de noi capacităţi de producere a energiei 
electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie – 
amenajarea unui parc fotovoltaic, în comuna Nădrag judeţul Timiş. ” 
               Art. 2 Se acordă aviz favorabil privind necesitatea şi oportunitatea realizării 
obiectivului de investiţii menţionat la art.1. 



               Art. 3  Se aprobă încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii 
pentru întocmirea documentaţiei tehnice, a studiului de fezabilitate şi a cererii de 
finanţare cu indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Realizarea de noi capacităţi de 
producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor 
regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic, în comuna Nădrag judeţul 
Timiş. ”  
               Art. 4  Se aprobă următorii parametrii tehnici: 

a) Puterea instalată a centralei fotovoltaice: 150 kW , care să asigure necesarul de 
energie electrică de 202 MWh/an ale comunei Nădrag pentru consumurile 
serviciilor proprii ale acesteia. 

b) Suprafaţa totală a amplasamentului 8.265 m2 .  
c) Durata de execuţie a lucrărilor: 12 luni. 
d) Date constructive ale centralei fotovoltaice: 

- 12 module tracker cu puterea instalată de 12,5 kW fiecare şi sistem de 
înclinare pe 2 axe ( azimut şi elevaţie). 

- Post de transformare în anvelopă de beton de 250 kVA 
- Sistem de transport al energiei electrice de la postul de transformare până 

la LEA 20kV. 
- Clădire tehnică cu post operator monitorizare parametrii tehnici. 
- Sistem de iluminare perimetral cu corpuri LED. 
- Sistem de monitorizare video şi antiefracţie conectat la sediul primăriei. 

               Art. 5 Se aprobă următoarele cheltuieli estimative în cadrul proiectului:   
- Valoarea totală a investiţiei: 3.362.091 RON ( fără TVA) din care:  
- Valoarea cheltuielilor neeligibile: 210.853 RON din care 5% (168.104 

RON)  din valoarea investiţiei reprezintă cheltuieli diverse şi neprevăzute  
şi cheltuieli de racord la sistemul energetic naţional + pregătire personal 
exploatare. 

- Valoarea cheltuielilor eligibile: 3.294.849 RON 
- Contribuţia comunei Nădrag ( numerar ) : 123.564 RON. 
- TVA-ul aferent lucrărilor va fi returnat de către Autoritatea de 

Management. 
               Art. 6 Se împuterniceşte dl. Muntean Liviu, primarul Comunei Nădrag, pentru 
semnarea documentaţiei necesare promovării proiectului.                
               Art. 7 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
               Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţ Timiş 
- Primarului comunei Nădrag. 
- Contabilitate 
- Afişare   
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