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HOTARARE
pnivind aprobarea achizitionirii unei centrale termicer in condensare,

de 150 kw, cu kitul aferent, pentru Primdria ora;iului Bicaz

Consiliul Local al oragului Bicaz judetul Neamt;
AvAnd in verere necesitatea achizitionarii unei centrale termice in condensare de 150 kw, cu

kitul aferent, perntru Primaria oragului Bicaz',

JinAnd oont de expunerea de motive a primarului oraqului Biciaz, dornnul, Nicolae Salagean
din c;are rezultiS ca in urma verificariii tehnice, s-a decis inlocuirea erctualei centrale termice, care
este defecta;

VazAnd raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate inregistrat
sub nr.6869/ 06.07.2016, privind necesitatea achizitionirii unei noi centrale termice (care va folosi
drept combustihil gazele naturale) in locul celei defecte;

JinAnd cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate pe domenii de activitate din cadrul
Consiliului Local, precum si dezbaterile din plenul qedinfei;

In temeiul art, 36 alin.(2) lit. b) 9i lit.c), art,45 alin (1)9i art 115 alin, (1) lit,b) din Legea nr
21512001privinrd administratia publica locald, republicata , cu modificErile 9i completarile ulterioare,

HOrAnAgre:

Art,1- Aproba achizitionarea unei centrale termice in condensare, de 150 kw, r;u kitul aferent,
pentru Primdria oragului Bicaz, in valoare estimati de 25.000 lei-TVA inclus,

Art.2- Prirnarul oragului Bicaz, prin compartimentul de specierlitate va duce la indeplinire
prezenta hotariire,

l\rt. 3' Prin grija secretarului orasului, hotdrArea se va comunica persoanelor si autoritd{ilor
interesate

Primar'



EXPUNERB DE MOTIVE

Privind aprobarea achizi{ionirii unei centrale termice in condensare de 150 KW,
Primiria oragului Bicazcu kitul aferent, pentru

NICOLAE SAIACEAN, primar al oraqului Bicaz;

Analizdnd situalia e*istentd cu privire laincdlzirea spaliilor cu utilitate de birouri din
c adrul Primdriei oraqului Biaaz, s- au const atat urmdto arele :

- ,centraia termicd existentd care afunizat agent termic pentru sediul Primdriei oragului
Btcaz, este defectd qi in urma unor verificdri tehnice, s-a decis ca aceasta sd fie inlocuitd.

Fald de cele ardtate mai sus consider cd este necesnd achizilionarea unei centrale
termice care sd fumizeze ?geflt termic pentru sediul Primdriei oragului Btcaz, in scopul
asigurdrii unei temperaturi decente pentru angajafii care iqi desfdqoard activitatea in aceastd

incint6,
Vlenliondm faptul cd Primdria oraquluiBicaz este racordatdla releaua de gaze naturale,

gi in mod evident centrala tefmicd va folosi ca gi combustibil gaze naturale"
InL conformitate crJ ari. I25 Si art. 126 din Legea 215/2001 modifrLcatd, Legea

Administraliei Publice Locale;
Vd supun spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotdrAre in sensul

achiziliondrii unei eentrale termice in condensare cu o putere de 150 KW, care impreund cu
materialele auxiliare precunl qi cu malrcpera aferentd, reprezintd o investilie care se ridicd la
o valoare estimatii de 25 000 leif lE\& 7V*;

P
Nicolae 06.07.20t6



Nr. 6869 /06.07.2016

RAPORT DB SPBCIAI.,ITATE

Privind aprobarea achizi{ionirii unei centrale termice in condensare de 150 KW'
cu kitul aferent, pentru Primlria oraqului Bicaz

A.nahzdnd situalia existentd cu privire laincdlzirea spaliilor cu utilitate de birourri din

c adrul ltrim[riei o ra gului Bicaz, s- au oonst atat urmdto arele :

- centrala termicd existentd eare a furnizat agent termic pentru sediul Primiiriei oraqului

Bicaz, este defectd qi in urma unor verificdri tehnice, s-a decis ca aceasta sb fie inlocuitd.

Fa!6 de cele ardtate mai sus consider cd este necesnd, achizilionarea unei centrale

termice care sd furntzeze agent termic pentru sediul Primdriei oraqului Bica.z, in s;copul

asigurdr:ii unei temperaturi decente pentru angalalti care ?qi desfbqoard" activttatea in aceastd

incint6,
Menliondm faptul cd Primdria oraqulutBrcaz este racordatd,la releaua de gaze natlurale,

qi in mcrd evident cerftralatermicd va f,olosi ca qi combustibil gaze naturale.

Precizez cd centrala termicd in condensare cu o putere de 150 KW impreund cu

materialele auxiliare precum qi cu manopera aferentS, reprezintd o investifie care se ri<licd la

o valoare estimatd de25 000 lei[{* ; T1}tt)

i,n conformitate cu art. I25 qi an1t. 126 din Legea 21512001 modificatd", Legea

Administraliei Publice Locale;
E'a!d de cele ardtate mai sus, consider cd proiectul de hotdrAre inifial; de Primarul oraqului

Bicaz sre incadre azd in dispoziliile legale in vigoare, gi poate fi supus clezbaterii Consiliului

Local.

intocmit,
Mihai ANDRIESCU
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