
Proiect nr. 12

AvizTitate Gomisiile

/ROMANN
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BTCAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind aprobarea Cheltuielilor pentru proiectul de investitie <Eficientizarea energetic[ a cli dirilor Spitalului
Orasenesc "Sfantul Ierarh Nicolae" Bicaz, Judetul NeamF ca urmarare a actualiznrii t de'izului general la

nivel de Proiect Tehnic

Avdnd in vedere prevederile:
Legii nr. 27312006, privind finanlele publice locale, cu modif,icdrile qi completdrile ulterirare;
Legii nr. 50012002, privind finanlele publice locale, cu modificdrile si completdrile ulterirare;
Fiind ?ndeplinite procedurile prevdzute de Legea nr.5212003, republicatd, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare, privind transparen{a decizionald in administralia publicd;

Ludnd in dezbatere referatul de alprobare intocmit de domnul primar Nicolar Sdldgean Ei inregistrat
sub nr. 8640 din 20.08,2019 cu privire Ia Aprobarea cheltuielilor pentru proiectul de investitie
<Eficientizarea energetica a cladirilor Spiitalului Orasenesc 'osfantul lerarh Nicolae" Bicaz, Judetul Neamt),
ca urmarare a actuahzarn Devizului General la nivel de Proiect Tehnic;

Yl"zltnd Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al prim rului, inregistrat
sub nr. 8641 din 20.08.2019;

Jindnd cont de Axa prioritard" 3 - Sprrijinirea tranziliei cdtre o economie cu emisii scizute de carbon,
Prioritatea de investilii 3.1 - Sprijinirea elicienlei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei qi a utilizarii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clddirile publicr:, si in sectorul
locuin{elor, Operaliunea B - Clddiri Publice, din cadrul POR 2014-2020:

Documentalia Tehnico - econornica (Proiect Tehnic) a proiectului <Eficientizarea energeticd a
clddirilor Spitalului'oSf. Ierarh Nicolae" Bicaz,judelul Neam{), elaboratd de proiectant S.C. TOPOPREST
SRL;

Potrivit avtzelor favorabile ale cornisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
in temeiul prevederilor art.T96 alin. (1) lit a) din Codul Aministrativ adoptat prin Ol JG nr.57120i-9;

HorARAgrE:
Art.1 - Se aprobd valoarea totald a' proiectului EFICIENTIZAREA ENERGETICA ,\ CLADIRILOR

SPITALULUI ORASENESC "SFANTUL IERARH NICOLAE" BICAZ, JUDETUL NEI MT, in cuantum
de \4.979.980,921ei (inclusiv TVA) in urma finalizarii Proiectului Tehnic si aclualizarea Dr:vizului Gener'al.

Att.2 - Se aprobd contribulia proprie in proiect a ORASULUI BICAZ, reprezent6nd achitarea tuturor
cheltnielilor neeligibile ale proiectului, in cuantum de 2.291.584,95 lei, rezultate in rrrma actuahz,arti
Devizului General la nivel de Proiect Tehnic, cdt qi contribulia de 2o/o din valoarea eligibili. a proiectului, in
cuantum de 253.767,92 lei, reprezentdn,C cofinanlarea proiectului EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
CLADIRILOR SPITALULUI ORASE\TESC "SFANTUL IERARH NICOI,AE" BIC AZ, JUDETT]L
NEAMT.

Art.3 - Sumele reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata impleme rtdrii proiectului
EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR SPITALULUI ORASENESC "SFA NTUL IERARI-I
NICOLAE" BICAZ, JUDETUL NEAIvIT, pentru implementarea proiectului in condili optime, se vor-
asigura din bugetul local al UAT Orasul llicaz.

Art.4 - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii proieetr rlui in condiliile
rambursdrii/ decontdrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.



ROMANIA
JUDETIJL NEAMT
ORASUL BICAZ
CONSILruL LOCAL
Nr. 8640 din 20.08.2019

REFERAT DE APROBARE

Privind Hotirdrea de aprobare a cheltuielilor pentru proiectul de investitie <EFl()IENTIZAREA
ENERGETICA A CLADIRILOR SPITALULUI ORASENESC "SFANTUL IERARH NIC OLAE'' BICAZ,

JUDETUL NEAMT> ca urmarare a actualizarii Devizului General la nivel de Proiect Tehnic

Tinand cont de:

- Instrucliunile tehnice din Ghiclul Solicitantului pentru accesare fonduri nerambursabile prin POR
2014-2020, Axa prioritard 3, Prioritatea de investi{ii 3.1 - Sprijinirea eficien;ei energetice, a
gestiondrii inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice, inclusiv in clddirile publice, giin sectorul locuin{elor, Operatiunea B - ClSciri Publice

- Documentalia Tehnico - economica (Proiect Tehnic) a proiectului <Eficienlizzrea energeticd a
clidirilor Spitalului "Sf. lerarlr Nicolae" Bicaz, judelul Neamt>, elaborati de proiectant S.C.
TOPOPREST SRL;

{vAnd in vedere prevederile Ghidului specific al Solicitantului pentru Axa 3, P.l. 3.1, r)peratiunea B
Cladiri publice, care stipuleazd faptul ca este necesard emiterea unei hotdrdri de consiliu local, prin care
sa fie aprobate valorile actualizate ale proiectului <EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR
SPITALULUI ORASENESC "SFAIITUL IERARH NICOLAE" BICAZ, JUDETUL N 

=AMT>, 
in urma

efectuarii Proiectului Tehnic si implicit a Devizului General;

Fald de cele mai sus prezenterte si in temeiul Legii nr. 5212003 privind transpare rla decizionald in
administralia publicd, supunem atenliei elaborarea unui proiect de hotdrdre privind apro )area cheltuielilor
pentru proiectul de investitie <EFICIENTIZAREA ENERGETTCA A CLAD|RtLott Sp|TALULUI
ORASENESC "SFANTUL IERARH NICOLAE' BICAZ, JUDETUL NEAMT> ca urmat are a actualizarii
Devizului General la nivel de Proiect'Iehnic



Nr. 8641 din 20.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind Hot[r6rea de aprobare a cheltuielilor pentru proiectul de investitie <EFICIENTIZARE { ENERGETICA
A CLADIRILOR SPITALUI,UI ORASEI{ESC 'OSFANTUI,IERARH NICOLAE'' BICAZ,JUDETUL NEAMT

> ca urmarare a actualizarii Devizului General la nivel de Proiect Tehnic

Ydzdnd Referatul de Aprobare nr. 864rl din 20.08.2019, a d-lui Primar Nicolae SALAGEAN, tr rin care se proplrne
Aprobarea cheltuielilor pentru proiectul de inv,estitie <Eficientizarea energetica a cladirilor Spitalului ( )rasenesc "sfantul
Ierarh Nicolae" Bieaz, Judetul Neamt>, ca urnlarare a actualjzarii Devizului General la nivel de Proiect Tehnic facem
urmdtoarel e pr ecizdri:

Avand in vedere:
- lnstn"rc{iunile tehnice din Ghidul Solicitantului pentru accesare fonduri nerambursabile prin PCR2014-2020, Axa

prioritard3, Prioritateadeinvestilii 3.1 - Sprijinireaeficienlei energetice, agestiondrii inteligerte aenergieigi a
utilizdrii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clddirile publice, ;i in sectorul
locuinfelor, Operaliunea B - ClSdiri Purblice

- Documentalia Tehnico - economica (Proiect Tehnic) a proiectului <Eficientizarea ene,geticd, a clddirilor
Spitalului "Sf. lerarh Nicolae" Bicaz,judelul Neam{>, elaboratd de proiectant S.C. TOPOPREIiT SRL;

- Prevederile Ghidului specific al Solir:itantului pentru Axa 3, P.I. 3.1, Operaliunea B - Crddiri publice, care
stipuleazd faptul ca este necesard enriterea unei hotdrdri de consiliu local, prin care sa fi: aprobate valorile
actualizate ale proiectului <EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIHILOR SzITALTILUI
ORASENESC "SFANTaL IERARH NICOLAE" BICAZ, JUDETUL NEAMT>, in urma e'ectuarii Proiectr-rlui
Tehnic si irnplicit a Devizului General;

- Tinant cont de faptul ca intre momentul semnarii Contractului de finantare si momentul electuarii Proiectului
Tehnic a fost emisa OUG Nr. 114 din 28 decembrie 2018 care a avut impact asupra valorilor levizului seneral si
care la Art. 71, alin. (2) se stipuleaz;a ca <in perioada I ianr,rarie 2020 - 31 decembrie2028, pentrulonreniul
construcfiilor, salariul debazd minim brut pe lard garanlat in platd va fi de minimum 3,000 lei unar, lbrd a include
indemnizaliile, sporurile gi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe lund> , a
rezultat o valoare substantial majorata a proiectului,

Avdnd in vedere prevederile Ghidului specific al Solicitantului pentru Axa 3, P.L 3.1, Operaliunea B - Clddiri
publice, este necesard emiterea unei hotdr6ri, care trebuie sa contina urmatoarele date:

l. aprobarea valoarii totale a proiectului IIFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR SPITALULUI
ORASENESC "SFANTUL IERARH I{ICOLAE" BICAZ, JUDETUL NEAMT, in cuantum dr' 14.979.980,92\ei
(inclusiv TVA) in urma finalizarii Proiectului Tehnic si actualizarea Devizului General.

2. aprobarea contribufia proprie in proiect a ORASULUI BICAZ, reprezentAnd achitarea tuturor r heltuielilor
neeligibile ale proiectului, in cuantum de 2.29L584,95 lei, rezultate in urma actualizarii Devizr rlui General la
nivel de Proiect Tehnic, cAt ;i contribulia de 2% din valoarea eligibild a proiectului, in cuantun de 253.16i,92 lei,
reprezent6nd cofinanfarea proiectr-rlui IIFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIzuLOR S jITALULUI
ORASENESC "SFANTUL IERARH I{ICOLAE" BICAZ, JUDETUL NEAMT.

3. aprobarea sumelor reprezentdnd cheltr.rieli conexe ce pot apdreape durata irnplementdrii proier;tului
EFICIENTIZAREA ENERGETICA 1, CLADIRILOR SPITALULUI ORASENESC "SFANT JL IE,RARH
NICOLAE" BICAZ, JUDETUL NEAMT, pentru implementarea proiectului in condilii optime se vor asigura clin
bugetul local al UAT Orasul Bicaz.

4. Asigurarea tuturor resursele financiare necesare implementdrii proiectului in condiliile rambu.sdrii/ decontarii
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Av6nd in vedere cele de mai sus, apreciem cd llroiectul de hotdrdre indeplinegte condiliile pentru a fi st pus dezbaterii gi
aprobdrii plenului Consiliului Local,

Compartiment M anagement proiecte
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