
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                              

CONSILIUL LOCAL AMARA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind implementarea proiectului 

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

resurselor regenerabile de energie” în cadrul Programului Operational Sectorial, Cresterea 

Competitivităţii Economice, Axa prioritară 4, Domeniul major de intervenţie 4.2 « Valorificarea 

resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi » ; 

 

 

 

              Consiliul local al oraşului Amara, judeţul Ialomiţa; 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului oraşului Amara nr.59 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 Ghidului solicitantului pentru programul „Sprijin financiar acordat pentru proiectele de 

investiţii în  valorificarea resurselor regenerabile de energie  pentru producerea energiei verzi în cadrul 

Axei 4 a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice”, adoptat de către 

Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, 

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

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

              În temeiul art.45 alin.1 şi art.115 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1:-Se aprobă proiectul „Realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice pentru consum 

propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie”, întocmit conform prevederilor 

Programului Operaţional Sectorial, Creşterea Competitivităţii Economice. 

 

Art.2:-Se aprobă depunerea unei cereri de finanţare pentru proiectul „Realizarea de noi capacităţi de 

producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de 

energie” în cadrul Programului Operaţional Sectorial, Creşterea Competitivitătii Economice, Axa 

prioritară 4, Domeniul major de intervenţie 4.2 « Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru 

producerea energiei verzi »  şi implementarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare. 

 

Art.3:-(1):-Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, 

în condiţiile impuse de Programul Operaţional Sectorial, Creşterea Competitivitătii Economice şi 

legislaţia în vigoare astfel: 

-valoarea investiţiei: 2.647,505 mii lei, inclusiv TVA, din care: 

-valoarea cheltuielilor eligibile = 2.147,954 mii lei; 



-valoarea cheltuielilor neeligibile = 504,550 mii lei; 

-asistenţă financiară nerambursabilă solicitată = 2.507,256 mii lei astfel: 

-asistenţa financiară nerambursabilă aferentă cheltuielilor eligibile = 2.100,095 mii lei ; 

  TVA aferentă cheltuielilor eligibile care se rambursează de AM =  407,161 mii lei ; 

-contribuţia  in numerar a solicitantului = 140,248 mii lei ; 

-suprafata de teren aferenta investitiei este de  5.000 mp. 

 

         (2):-Se aprobă valoarea  totală a cofinanţării pentru realizarea obiectivului de investiţii: 

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

resurselor regenerabile de energie ” în valoare de 140,248 mii lei, suportată din bugetul local al Consiliului 

Local al orasului Amara.  

 

         (3):-Se aprobă ca suma de 2.100,095 lei, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă 

cheltuielilor neeligibile şi suma de 407,161 mii lei reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile, sa fie 

asigurată de către Primăria Amara în avans, până la rambursarea ei de către Autoritatea de Management a 

Programului Operaţional Operaţional Sectorial, Creşterea Competitivitătii Economice.  

  

         (4):-Sumele menţionate la alin.(1) - (3) vor fi introduse in bugetul local după aprobarea finanţării 

nerambursabile si semnarea contractelor de finanţare din instrumente structurale. 

 

Art.4 :-  Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum şi 

cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local. 

 

Art.5 :-  Se ia act de Declaraţiile pe propria răspundere a reprezentantului legal al Consiliului local al 

oraşului Amara prevăzute în anexe, după cum urmează : 

-Declaraţie de angajament ; 

-Declaraţie de eligibilitate pentru solicitanţi autorităţi publice locale care nu intră sub incidenţa ajutorului de 

stat ; 

-Autoevaluarea in raport cu criteriile de mediu – Anexa 1 F ; 

-Declaraţie  de certificare a cererii de finantare. 

 

Art.6:-Pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, se vor respecta prevederile legislaţiei 

comunitare  şi naţionale in domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei 

energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 

 

Art.7:-Se împuterniceşte primarul oraşului Amara să semneze toate documentele legate de cererea de 

finanţare si proiectul menţionate la art.2. 

 

Art.8:-Primarul oraşului Amara împreună cu aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre, care va fi comunicată, conform prevederilor legale de către secretarul oraşului Amara. 
 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                               SECRETAR, 

                       MORARU MARIAN 
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