
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU

                                          COMUNA GHERĂSENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației,  a cheltuielilor și a indicatorilor aferenți
obiectivului  „Eficientizarea consumului de energie electrică la UAT COMU-
NA GHERĂSENI, JUDEȚUL BUZĂU, prin instalarea de panouri solare foto-
voltaice si pompe de caldura” în cadrul Programului Operaţional Infras-

tructură Mare 2014-2020

         Având în vedere:
      a) referatul de aprobare al Primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău, în-
registrat sub nr. 7488/24.11.2022;
      b) proiectul de hotărâre nr. 59/149/25.11.2022 privind aprobarea documen-
tației,  a cheltuielilor și a indicatorilor aferenți obiectivului  „Eficientizarea consu-
mului de energie electrică la UAT COMUNA GHERĂSENI, JUDEȚUL BUZĂU, prin
instalarea de panouri solare fotovoltaice si pompe de caldura” în cadrul Progra-
mului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020;
     c) raportul de specialitate nr.7489/24.11.2022 întocmit de compartimentul de
resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Bu-
zău; 
     d) raportul de avizare nr.7548/28.11.2022 al Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţeni-
lor din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău;
     e) raportul de avizare nr.7547/28.11.2022 al Comisiei pentru învăţământ, să-
nătate,  cultură, protecţie socială, activităţi  sportive şi  de agrement din cadrul
Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău;
     f) raportul de avizare nr.7532/28.11.2022 al Comisiei pentru programe de
dezvoltare,  economico-socială,  buget-finanţe,  administrarea bugetului privat  al
comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi come-
rţ din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău.
       Ținând cont de prevederile Legii nr.500/2002, privind finanţele publice cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  a  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele
publice locale.
       În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.315/2004  privind  dezvoltarea
regională în România, cu modificările și complerările ulterioare, respectiv art.44
alin. (1) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările  și
completările  ulterioare,   ghidul  solicitantului  elaborat  de  Autoritatea  de
Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) pentru
solicitanţii  care doresc să obţină finanţare nerambursabilă pentru proiecte de
investiţii în capacităţi de producere energie din surse regenerabile, în cadrul Axei
Prioritare 11 Măsuri de îmbunătățirea eficienței energetice și stimularea utilizării
energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.2 Măsuri
de  producere  a  energiei  din  surse  regenerabile  destinate  autorităților
administrației publice locale;



Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată  cu  modificările  și
completările ulterioare.
        În temeiul art.129 alin.(2) lit.b)  coroborat cu alin.(4) lit d), art.136 alin.(8),
art.139 alin.(1)  și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

     Consiliul local Gherăseni, judeţul Buzău, adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E:

   Art.1. Se aprobă proiectul „Eficientizarea consumului de energie electrica
la  UAT COMUNA GHERĂSENI,  JUDETUL BUZĂU prin  instalarea  de  panouri
solare fotovoltaice  și pompe de căldură” 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  pentru  sprijinirea
investițiilor în capacități  de producere a energie din surse regenerabile pentru
consum propriu la nivelul autorităților publice locale.
        Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Eficientizarea consumului de
energie  electrică  la  UAT  COMUNA  GHERĂSENI,  JUDETUL  BUZĂU,  prin
instalarea de panouri solare fotovoltaice  și pompe de căldură”, în cuantum de
2.414.219,48 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă valorile, inclusiv TVA aferentă, pentru:
-  valoarea totală eligibilă în sumă de  2414219,48  lei,
-  valoarea totală neeligibilă în sumă de  100.000lei,
-  contribuția proprie în sumă de 100.000 lei ( 4,14 %), 
-  valoarea nerambursabilă solicitată în sumă de 2314219,48 lei,
-  cheltuielile  cu  operarea  și  întreținerea  investiției  după finalizarea

proiectului pe intreaga perioada de durabilitate sunt: 625.000 lei, reprezentând
cheltuielile proiectului  Eficientizarea  consumului  de  energie  electrica  la  UAT
COMUNA  GHERĂSENI,  JUDETUL  BUZĂU  prin  instalarea  de  panouri  solare
fotovoltaice și pompe de căldură”.

Art.4. Sumele  reprezentând  cheltuieli  conexe  ce  pot  apărea  pe  durata
implementării proiectului „Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT
COMUNA  GHERĂSENI,  JUDETUL  BUZĂU,  prin  instalarea  de  panouri  solare
fotovoltaice  și pompe de caldură”, pentru implementarea proiectului în condiții
optime, se vor asigura din resurse proprii, din  bugetul local sau din alte surse
legal constituite.

Art.5.  Se aprobă documentația proiectului  și indicatorii tehnico-economici
asociați acestuia, conform Anexei nr.1 la prezenta, care face parte integrantă din
aceasta.

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 împuterniceste primarul comunei Gherăseni, ing. Țintă Vasile să
semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Comuna
Gherăseni.
         Art.9. Secretarul general al comunei Gherăseni va comunică Primarului
comunei, Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, autorităţilor  și instituţiilor pu-
blice, persoanelor interesate şi va aduce la cunoştinţă publică,  în condiţiile şi
termenele prevăzute de lege, prezenta hotărâre.  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Dobre Ion

                                                       Contrasemnează pentru legalitate
                   Secretarul general al comunei, 

                                                                                           Radu Nina

        Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în şedinţa
ordinară din data de 28 noiembrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru,  - vot împo-
trivă, - abţineri, din numărul total de  13 consilieri locali în funcţie şi  13 consilieri pre-
zenţi la şedinţă.

Gherăseni, 28 noiembrie 2022
Nr.59                 
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