
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 12 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 3 
Voturi pentru: 12  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA                   
JUD. SATU MARE            
ORAŞUL TĂŞNAD        
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂREA Nr. 227 

din data de 28 decembrie 2022 
 

privind aprobarea documentației proiectului „Realizarea unui sistem centralizat de 
producere și distribuție a energiei termice pentru clădiri publice din orașul Tășnad, 
jud. Satu Mare, utilizând surse regenerabile de energie geotermală”, a cheltuielilor 

legate de acesta și a indicatorilor asociați acestuia 
 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară în 
data de 28 decembrie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 39438/28.12.2022; 

Analizând Referatul nr. 39385/28.12.2022 al Compartimentului Proiecte din cadrul 
aparatului de specialitate al  Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad înregistrat sub nr. 39440/28.12.2022 şi Avizul 
Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
193/28.12.2022; 

Având în vedere Axa prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și 
stimularea utilizării energiei regenerabile. Prioritatea de Investitii:  11.2: Utilizarea energiei 
din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale. Apel de proiecte nr.  11.2 

Potrivit prevederilor art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. (ii) și art. 7 alin. (6) din Hotărârea 
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) și lit. d) și alin. (4) lit. d) și alin. 
(7) lit. k) precum și ale art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

  
 Art. 1. – Se aprobă proiectul cu titlul „Realizarea unui sistem centralizat de 
producere si distribuție a energiei termice pentru clădiri publice din orașul Tășnad, jud. Satu 
Mare utilizând surse regenerabile de energie geotermala” în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 11: Măsuri 
de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, 
Obiectivul specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților 
publice locale apelul de proiecte 11.2 



 
 

 Art 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul „realizarea unui sistem 
centralizat de producere si distributie a energiei termice pentru cladiri publice din orasul 
tasnad, jud. satu mare utilizand surse regenerabile de energie geotermala”, în cuantum de 
30.700.546,40 de lei (inclusiv TVA) din care valoare eligibila in cuantum de 24.729.591,59 
lei fără TVA si valoare neeligibila in cuantum de 5.970.954,82 de  lei inclusiv TVA. 
 Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a 5.970.954,82 de lei inclusiv TVA, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0 
% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 0 Lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului cu titlul „Realizarea unui sistem centralizat de producere si distribuție a energiei 
termice pentru clădiri publice din orașul Tășnad, jud. Satu Mare utilizând surse regenerabile 
de energie geotermala”. 
 Art. 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului cu titlul Realizarea unui sistem centralizat de producere si 
distribuție a energiei termice pentru clădiri publice din orașul Tășnad, jud. Satu Mare 
utilizând surse regenerabile de energie geotermala”, pentru implementarea proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din bugetul local 
 Art. 5. – Se aprobă documentația proiectului și indicatorii tehnico-economici asociați 
acestuia, conform Anexei la prezenta hotărâre. 
 Art. 6. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
care decurg din modificări ale documentației tehnice ca urmare a măsurilor de 
atenuare/compensare a unui potențial impact asupra mediului, înțelegând că respectivele 
costuri sunt necesare pentru implementarea proiectului. 
 Art. 7. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 Art. 8. – Se vor asigura toate resursele financiare aferente cheltuielilor cu operarea şi 
întreținerea investiției după finalizarea proiectului, pe întreaga perioadă de durabilitate. 
 Art. 9. – Se împuternicește domnul Farcău Adrian-Dănuț să semneze toate actele 
necesare și contractul de finanțare în numele UAT Oraș Tășnad. 
 Art. 10 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Orașului Tășnad. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 
PROF. SOFIA RUFF 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA                                                                              ANEXA 
JUDEŢUL  SATU MARE                               LA HOTĂRÂREA NR. 227/2022                      
ORAŞUL TĂŞNAD    
CONSILIUL LOCAL  
 
 

DOCUMENTAȚIA PROIECTULUI ȘI INDICATORII TEHNICO 
ECONOMICI 

 
„Realizarea unui sistem centralizat de producere și distribuție a energiei termice 
pentru clădiri publice din orașul Tășnad, jud. Satu Mare, utilizând surse 
regenerabile de energie geotermală” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DOCUMENTAȚIA PROIECTULUI ȘI INDICATORII TEHNICO 
ECONOMICI 

 „Realizarea unui sistem centralizat de producere și distribuție a energiei 
termice pentru clădiri publice din orașul Tășnad, jud. Satu Mare, utilizând 
surse regenerabile de energie geotermală” 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 
PROF. SOFIA RUFF 
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