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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORA$UL BLCAZ
CONSILIUL LOCAL

HorAdAnn
De aprobare a cheltuielilor legate de proiectul < Eficieri,tizarea energeticl a clSdirilor Spitalului orlqenesc

,,Sfffntul Ierarh Nicolae" Bicaz,jude{ul Neam{ > - Axa prioritari 3, Frioritatea dr: investi{ii 3.1, Opera{iunea B,
Apel de proiecte POR/2016/3 13 "l/B/l

Consiliul local al o ului Bicaz, jud. Neam{
Av6nd in v,edere afi. 36 a1.(1) din legea

republicatd, completatd gi modificatd ulterior;
AnalizAnd lJxpunerea de motive intocmi

Sdldgean inregistrald sub nr. 2652 din 09.03.2018;

21512001 privind administralia publicd locald

Inbaza Raportului intocmit de compartimen
al Primarului inregistrat sub nr.2653 din 09.03.2018

Anahzdnd documentatia intocmitd in acest
In terneiul art. 45, aIin. 2) si ale art. 115, in. 1), lit. b) dirL Legea w.21512001 privind

administralia publicd locald republicatS, completatd i modificatd ulterior

HOTA TE

A.{!r"*_l* Se aprobd proiectul EFICI ZAREA ENERC}I]TICA A CLADIRILOR.
NICOLAE" BICA,Z, JUDETUL NEAMT iNSPITALULUI ORJ\SENESC ..SFANTUL iE

vederea finantdrii acestuia in cadrul Prosramului O ional R.egionaI2014-2020, Axa prioritard 3,
prioritatea de investilii 3.1, operaliunea B, tr. apelul i de proiecte: POR/20161313.11811

AIlr*2, Se aprobd valoarea totald a proi
CLADIRILOR SPITALULUI ORASENESC'"SFA]

tului EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
L IERARH NICICLAE', BICAZ, JUDETUL

NEAMT, in cuantum de 13.439.877,75lei (inclusiv A).

ArL3* Se rryrobd contribufia proprie in p t a Oraqului BII:AZ, reprezentdnd achitarea
contribulia de 2o/o din valoarea eligibild. a

cofi nanlarea proiectului EFICIENTIZAREA
tuturor cheltuielilorr neeligibile ale proiectului, c6

proiectului, ?n cuantum de 253.767,92 lei, reprezen
ENERGETICA A CLADIRILOR SPITALULUI O
BICAZ, JUDETUL NEAMT.

ENESC "SFA}{TUL IERARH NICOLAE"

[":A,"L Sumele reprezentAnd cheltuieli e ce pot apdrea pe durata implementdrii
proiectului EFICITTNTIZAREA ENERGETICA CLADIRILOR SPITALULUI ORASENESC
..SFANTUL IERAITH NICOLAE" BICAZ, JUD NEAMT, pentru implementarea proiectului in
condilii optirne, se'vor asigura din bugetul local al T OraEul Brcaz.

Art. 5. Se vor asisura toate resursele necesare imolemenLtdrii oroiectului in conditiile
rambursdrii/ decontdrii ulterioare a cheltuielilor din strumente structurale.

AII-f* Se limputerniceqte domnul NICO SALAGEAN, primarul oraqului, sd semneze

nroiect,*7

de Primarul oraqului Brcaz, domnul Nicolae

ul de resort din cadrul aparatului de specialitate

toate actele necesare qi contractul de finanlare in nu

[_:!J Pre:zenta hotdrdre se va comunica
ducerii sale la indeplinire:ducerii

UAT BICAZ.
grija secretarului Oraqului Brcaz in vederea



Primarului oraqului Bicaz
Instituliei Prefectului Judelului Neam!,
Altor institulii qi organisme interesate

vederea exercitdrii controlului de leealitate.

Primar - N

Red/procesat S,ASJ,
1 ex Dos: I / A /4 (gedinle Consiliul Local)

lae S



ROMANIA
J{JDETUL NEAM'I
ORASUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL
Nr. 2652 din 09.03.2018

In vederea emiterii unei HotlrAri de Aprobare a P lui qi a cheltuielilor legate de proiectul: <Eficientizarea
Energetici A Cl[dirilor Spitalului

AvAnd in vedere:

ooSfdntul Ierarh Nicolae" Bicaz, Judetul Neamt>

- Depunerea de ,;dtre Oragul Bicaz la ADR Nord
fondurri nerambursabile pentru proiectul de investili

apelului de proiecte cu titlul POR/2016/313.IlBlll7
o economie cu emiLsii scdzute de carbon, Prioritatea
gestiondrii inteligente a energiei gi a utiliz[rii energi

in data de27.09|.2417 a unei Cereri de finanlare cr"r

SPITALULUI ORASENESC "SFANTUL IERA
<EFICIENTIZARE,A ENERGETICA A CLADIRILOR
NICOLAE" BICAZ:,. JUDETUL NEAMT> in cadrul

GILfNI - Axa prioritard 3 - Sprijinireaffanziliei cdtre
investijii 3.1 - Sprijinirea eficienlei energetice, a

inclusiv in cl[dirile publice, qi in sectorul locuinlel
2020;

i din surse regenerabile in infrastructurile publice,
Operaliunea B - Cl[diri Publice, in cadrul POR 2014-

- Rezultatul evaludrii tehnice gi financiare trimis
se transrnite punctajul oblinut in urma evaludrii, an

ADR Nord Est sutr Nr. 1 190/OI123.0I.201 8 prin care
me 82,5 puncte;

- Ydzdnd Docurnentafia de Avrzare a Lucrdrilor Interven{ii ( DALI) a proiectului <Eficientizarea
Bicaz,judeful Nearnt>, elaboratd de proiectant S.Cenergeticd a clddirilor Spitalului "Sf. Ierarh Nicolae'

PRO-ARC I.D. SRJ-
- Adresa primitiL de la ADR -Nord Est, inregi

prin care se trimiter Scrisoarea pentru demararea
la Primdria oraquluLi Brcaz sub Nr. 2425105.03.2018,
i precontractuale, prin care se solicita emiterea unei

Hotdr6ri de aproba.re a proiectului si a cheltuielilor I gate de proiect in conformitate cu ultima form[ a
ie;bugetului rezultat iin urma etapei de evaluare gi sel

Fafd de cel,e mai sus prezentate si in temeiul ii nr. 5212003 privind transparenla decizionald in
administrafia publicS, supunem atenliei elaborarea u
de Aprobare a Proiectului gi a cheltuielilor legate de

ui proiect de hotSrAre privind aprobarea unei Hotdrdri
iectul: <Eficientizarea Enerseticd A Clddirilor

Spitalului Or[;enesc "SfAntul Ierarh Nicolae" Bi Judeful Neamt>





Nr. 2653 din 09.03.2018

RAPoRT n[ spncraLITATE
I

In vederea emiterii unei HotirAri de Aprobare a Proiectului qi a cheltuielilor legate de proiectul: <Eficientizarea
Energeticd a cl5dirilor Spitalului OriEenesp "sfAntul Ierarh Nic,olae', Bicaz, Jude{ul Neamt>

I

Ydzdnd Expunerea de Motive nr.2652 din 09.0p.2018, a d-lui Primar Nicolae SAfACpeN, prin care se
propune aprobarea Proiectului gi a cheltuielilor {egate de proiectul: ..EficientizareaEnergeticd a clddirilor
Spitalului Ordgenesc "SfAntul Ierarh Nicolae" Bi,Eaz, Judeful Neam!> f-acem urmdtoarele precizdri:

1' - AvAnd in vedere depunerea de cdtre pragul Bicaz a unei Cereri de finanlare pentru proiectr-rl
<EFICIENTIZAREA ENERGETICAI A CLADIRILO]R SPITALULUI oRAspNesc
"SFAI,ITUL IERARH NICOLAE" BICFZ, JUDETUL NEAMT> in cadrul apelului de proiecre
cu titlul PON20I6|3|3J1B/I1TREGIW\I - Axa prioritarii 3 - Sprijinirea tranziliei c6rre o
econornie cu emisii scdzute de carbln, Prioritatea de investilii 3.1 - Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a dnergiei qi a utilizdrii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cla{irile publice, gi in s;ectorul locuinfelor, Operaliunea B ^

Clddiri Publice,.in cadrul POR 2014-20210:
2. -Ydz6.nd Adresa primitd de la ADR -N{rd Est, inregistrat6,laPrimdria oragului Bicazsub Nr.

2425/05,03,2018, prin care se trimite Scr(isoarea pentru demararea etapei precontractuale prin care
se soli<;ita emiterea unei HotdrAri de apr{bare a proiectului si a cheltuielilbr legate de proiect in
confonmitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluale si selec1iL, conform
Model A din Ghidul Solicitantului pentni accesare fonduri nerrambursabile prin POR 2014-2020,
Axa prioritard 3, Prioritatea de investifii p.1 - Sprijinirea eficienlei energetice, a gestion6rii
inteligente a energiei qi a utilizdrii energilei din surse regenerarbile in infrastructurile publice,
inclusiv in clddirile publice, gi in sectoru! locuinlelor, OperafiuLnea B - Cladiri publice;

3. - Ludnd ?n considerare ca un urma evafudrii tehnico-economice nu a fost necesard modificarea
valorilor bugetului proiectului, fa\d, de cele deja aprobate prin JICL ll8l2|09.2017:

AvAnd in vedere prevederile Ghidului specific {l Solicitantului pentru Axa 3, p.L 3.1, OperaJiunea B --
ClSdiri publice, este necesard emiterea unei hot[rAri] care trebuie sa confind urmdtoarele date:

I

- APTObATCa pToiectului EFICIENTIZARE=  ENERGETICA A CLADIRILOR SPITALULUI
ORASENE'SC "SFANTUL IERARH NICOIIE" BICAZ, J\IDET(IL NEAMT in vederea finanliirii
acestuiq tn cadrul Progromului OperalionQl Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, prioritatea cle
investilii 3.1, operaliunea B, nr. apelului de firoiecte; POR/2016/3/3.1/B/I

I

- aprobarea valorii totale a proiectului I arrctaUftzlnz,a ENERGETICA A CLADIRTLOR
SPITALULUI )RASENESC "SFANTUL itnana NICzLAE" BICAZ, JUDETUL NEAMT, in
cuantum de 13.439.877,75 lei (inclusiv TVAI

I

- aprobarea contribuliei proprie ln proiectia ORAS(ILUI BICAZ, reprezentdnd achitarea rLtruror
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, crit ii contribulia de 2% din valoarea etigibild a prbiectrLlni,
tn cuantutn de 253.767,92 lei, repretentdnd cofinanlarea proiectului EFICIENTIZAREA
ENERGETICA A CLADIRILOR SPITALULUI ORASENESC ,SFANTUL IERARH NIC}LAE''
BICAZ, JUDETUL NEAMT.

I



aprobarea ca sumele reprezentdnd che
proiectului EFICIENTIZAREA ENERG
,,SFANTUL IERARH NICOLAE'' BICAZ,
condilii optime, se vor asigura din bugetul

eli conexe ce .pot apdrea pe durata implementdrii,ICA A CLADTRILOR SPITALULUI ORASENESC
'DETUL NEAMT, pentru implementarea proiectului tn

ocal al UAT Orasul Bicaz.

aprobarea asigurdrii tuturor resurselor nciore necesare imolementdrii nroiectului in conditiile
rambursdrii/ decontdrii ulterioare a cheltu lilor din instrumente structurale.

Avdnd in vedere cele de mai sus, apreciem
supus dezbaterii gi aprob[rii plenului Consiliului

proiectul de hotiirdre indeplinegte conditiile pentru a fi

Compartiment Proiecte cu fonduri interna{ionale
Mihaela prdguqanr"r

In{,( \,$
\ \] Av \"l/\\\i, \

\\


