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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului 

„Realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea 

resurselor regenerabile de energie” 

 

 

 

 

              Consiliul local al oraşului Amara, judeţul Ialomiţa; 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului oraşului Amara nr.58 din 27.04.2010; 

-avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare şi buget ; 

-prevederile HG 750 / 2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea 

resurselor regenerabile de energie, HG 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din 

surse regenerabile cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1.535/2003 privind aprobarea Strategiei 

de valorificare a surselor regenerabile de energie, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei 

privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii ; 

-prevederile art.44 alin.1 si alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-prevederile art.10, art.36 alin.4 lit.”d” si art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată; 

              În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.-  Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului:„Realizarea de noi capacităţi de producere a 

energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie” a cărui 

valoare este de 2.224,794 mii lei fără TVA, 535,089 mii EURO fără TVA, respectiv 2.647,505 mii lei cu 

TVA, 636,756  mii EURO cu TVA, din care C+M:558,224 mii lei fără TVA, 134,259 mii EURO fără 

TVA, respectiv 664,286 mii lei cu TVA, 159,769 mii EURO fără TVA. 

Art.2:-Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei oraşului Amara vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată prin grija secretarului. 

 

 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                  SECRETAR, 

                       MORARU MARIAN 

                                                                                                           BĂICOIANU IONICA 

 

 

Nr.30 

Din 29 aprilie 2010 

Adoptată la Amara 

Ex. 4 


