
1 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 120 din 23.09.2010 

 
privind aprobarea  cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 

proiectului "Microhidrocentrala pe râul Moldova, municipiul 

Roman" 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

        Analizând expunerea de motive nr. 16393 din 21.09.2010 înaintată de către 

Primarul Municipiului Roman – prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul 

de specialitate nr. 16394 din 21.09.2010 al Serviciului "Unitatea de Implementare a 

Proiectelor"; 

        Văzând avizul favorabil nr. 55 din 23.09.2010 al Comisiei pentru Urbanism şi 

Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 53 din 23.09.2010 al Comisiei 

pentru Buget-Finanţe, avizul favorabil nr. 122 din 23.09.2010 al Comisiei Juridice, 

precum şi avizul de legalitate nr. 16541 din 23.09.2010 al Secretarului municipiului 

Roman; 

         Având în vedere Regulamentul C.E. nr. 1083/2006 privind finanţarea 

proiectelor în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 

Economice”  (P.O.S. C.C.E.), Axa Prioritară 4:  "Creşterea eficienţei energetice şi a 

securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice", Domeniul 

Major de Intervenţie 2: “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru 

producerea energiei  verzi”, Operaţiunea: „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea 

şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice si termice, prin 

valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor 

hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, 

eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile 

de energie”, 

         Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată; 
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         În baza prevederilor art. 36,  alin. 2, lit. “b” şi “d”, alin. 4, lit. “a” şi “f”, alin. 

6, lit. “a”, pct. 10, ale art. 45, alin. 2, lit. “a”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit.”b” 

din Legea nr. 215 / 2001R privind administraţia publică locală; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
        

Art. 1. Se aprobă realizarea şi implementarea proiectului: 

"MICROHIDROCENTRALA PE RÂUL MOLDOVA, MUNICIPIUL 

ROMAN". 

 

Art.   2. Se aprobă următoarele cheltuieli ce vor fi efectuate în cadrul proiectului 

"MICROHIDROCENTRALA PE RÂUL MOLDOVA, MUNICIPIUL 

ROMAN": 
 

1.  Valoarea totală a investiţiei: 
 

Valoarea totală a proiectului      =  24.883.780 lei , din care 

Valoarea eligibilă a proiectului   =  20.104.000 lei şi 

TVA – pe total proiect               =    3.887.780 lei 

 

  2.  Durata totală de realizare a proiectului:  27 luni 

 

       3.  Finanţarea investiţiei: 
 

      Investiţia va fi finanţată astfel: 
 

       I.  19.701.920 lei finanţare nerambursabilă, reprezentând 98% din  

           valoarea eligibilă a proiectului; 

      II.   3.718.300 lei finanţare de la Bugetul de Stat, reprezentând T.V.A.  

            aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului; 

    III.   1.463.560 lei din surse proprii bugetare alocate din bugetul local,  

            sumă alcătuită din: 

             -   402.080 lei reprezentând contribuţia proprie de 2 % din valoarea  

                eligibilă a proiectului; 

            -   892.000 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile  

                neeligibile; 

             -   169.480 lei, reprezentând T.V.A. aferent cheltuielilor neeligibile  

                ale proiectului; 

 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Roman să semneze 

Contractul de finanţare pentru prezentul proiect. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul 

municipiului Roman în calitate de ordonator principal de credite şi de către Direcţia 

Economică din cadrul Primăriei municipiului Roman. 
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      Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului 

Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate, astfel: 

- Primarului municipiului Roman; 

- Organismului Intermediar pentru Energie - Ministerul Economiei, Direcţia 

Generală Energie, Petrol şi Gaze 

- Serviciului "Unitatea de Implementare a Proiectelor"; 

- Direcţiei Economice. 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNEAZĂ  

               CONSILIER,                                                         SECRETAR, 

        Constantin HOLBAN                                     Jurist Gheorghe CARNARIU 

 

         

                         

               
 

 


