
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş                         
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local

 HOTĂRÂREA nr. 70
din 11 noiembrie 2022

                                           
           Privind aprobarea proiectului  „Eficientizarea  consumului  de energie

electrica  la  UAT  Comuna  Nădrag,  Judeţul  Timiş  prin  instalarea  de  panouri  solare
fotovoltaice si pompe de căldură ” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11- Măsuri de îmbunătăţire a
eficienţei  energetice  şi  stimularea  utilizării  energiei  regenerabile,  Obiectivul  Specific
11.2-Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităţilor publice locale, apelul
de  proiecte  pentru  sprijinirea  investiţiilor  în  capacităţi  de  producere  energie  din  surse
regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităţilor publice locale .

Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având  în  vedere  intenţia  Consiliului  Local  al  Comunei  Nădrag  de  a  identifica

măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi de stimulare a utilizării energiei regenerabile,
prin  realizarea  de  investiţii  pentru  producerea  energiei  din  surse  regenerabile  (panouri
fotovoltaice  şi  pompe  de  căldură)  destinate  consumului  propriu  la  nivelul  administraţiei
publice locale în Comuna Nădrag.

Având în vedere referatul nr. 2568 din 08.11.2022 al primarului comunei Nădrag -
iniţiator al proiectului de hotărâre;

Având  în  vedere  referatul  nr.  2569  din  08.11.2022  al  compartimentului  de
specialitate;

Având în vedere avizul favorabil nr. 2570 din 08.11.2022 al comisiei de specialitate
a consiliului local;

Ţinând cont de :
- prevederile art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
-prevederile art. 41 şi art.44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  art.  9,  art.  10,  alin.(4)  lit.  d)  din  HG nr.907/2016 privind  etapele  de

elaborare  şi  conţinutul  cadrul  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 24 din OUG nr. 112/2022 privind instituirea unor
măsuri  pentru  stimularea  investiţiilor  cu  finanţare  din  fonduri  externe  nerambursabile  în
domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi
întreprinderi  mici  şi  mijlocii,  energiei  verzi  din  surse  regenerabile  destinate  autorităţilor
publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative;

Având în vedere Ghidul Solicitantului , prin care se stabilesc condiţiile specifice de
accesare  a  fondurilor  pentru  Sprijinirea  investiţiilor  destinate  promovării  producţiei  de
energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităţilor publice locale
în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020 ;



în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b); alin. (4) lit. d); alin (7) lit. n) şi art.139
alin . (1) din OUG nr.57/2019 - Codul administrativ.

în temeiul art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 - Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.l  Se aprobă proiectul  „Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT

Comuna Nădrag, Judeţul Timiş prin instalarea de panouri solare fotovoltaice si pompe
de căldură ” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură
Mare  2014-2020,  Axa  Prioritară  11-  Măsuri  de  îmbunătăţire  a  eficienţei  energetice  şi
stimularea  utilizării  energiei  regenerabile,  Obiectivul  Specific  11.2-Utilizarea  energiei  din
surse regenerabile la nivelul autorităţilor publice locale, apelul de proiecte pentru sprijinirea
investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu
la nivelul autorităţilor publice locale .

Art.2  Se  aprobă  documentaţia  proiectului  menţionat  la  art.l  şi  indicatorii  tehnico-
economici asociaţi acestuia, conform Anexei la prezenta hotătâre.

Art.3  Se  aprobă  principalii  valorici  ai  proiectului  menţionat  la  art.  1,  după  cum
urmează:
a) Valoarea totală eligibilă = 4.874.857,20 lei, TVA inclus.
b) Valoarea totală neeligibilă = 70.000 lei, TVA inclus .
c) Contribuţia proprie = 70.000, TVA inclus adică 1,43%
d) Valoarea nerambursabilă solicitată = 4.804.857,20 lei, TVA inclus .

e) Cheltuielile cu operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizarea proiectului pe 
întreaga perioadă de durabilitate = 625.000 lei,, TVA inclus

Art.4  Sumele reprezentând cheltuieli  conexe ce pot  apărea  pe durata  implementării
proiectului  menţionat  la  art.l,  pentru  implementarea  proiectului  în  condiţii  optime,  se vor
asigura din bugetul Consiliului Local al Comunei Nădrag.

Art.5  Comuna  Nădrag  va  asigura  toate  resursele  financiare  necesare  implementării
proiectului care decurg din modificări ale documentaţiei tehnice ca urmare a măsurilor de
atenuare/compensare  a  unui  potenţial  impact  asupra  mediului,  înţelegând  că  respectivele
costuri sunt necesare pentru implementarea proiectului.

Art.6  Comuna  Nădrag  va  asigura  resursele  financiare  necesare  implementării
proiectului  în  condiţiile  rambursării/  decontării  ulterioare  a  cheltuielilor  prin  intermediul
instrumentelor structurale.

Art.7  Se împuterniceşte dl. Muntean Liviu, primarul Comunei Nădrag, să semeneze
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Nădrag.

Art.8 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu voturi 9 pentru, fiind prezenţi 9 dintre cei 11
membri ai consiliului local.

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică :
Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş . 
Primarului comunei Nădrag 
Contabilitate Afişare.

                                                                                                     Preşedinte şedinţă
                                                                                                  Peţa Raluca Theodora

Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic : Wagner Marian


