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Nr.106/05.08.2021        Proiect 

             Avizat secretar general UAT 
 

 

HOTĂRÂREA Nr. 
din 06.08.2021 

privind actualizarea  studiului de fezabilitate (SF) și a analizei cost-beneficiu (ACB) 

pentru proiectul - ”Producere și distributie a energiei termice în orasul Nadlac, utilizând 
energie geotermală” 

 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
06.08.2021, 

Având în vedere: 

- Inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat sub nr.4981/05.08.2021 

- Referatul insp. Zimbran Darius- responsabil pentru actualizarea documentației 

nr.4980/05.08.2021 

- Hotărârea Consiliului Nădlac nr.80/25.06.2019 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru proiectul ”Producerea și distribuție a energiei termice în 

orașul Nădlac, utilizând energia geotermală” 

-  Hotărârea Consiliului Nădlac nr.81/25.06.2019 privind aprobarea participării 
în proiectul ”Producerea și distribuție a energiei termice în orașul Nădlac, 

utilizând energia geotermală”  

- Hotărârea Consiliului Nădlac nr.109/03.09.2019 privind aprobarea 
documentației  - analiza cost-beneficiu (ACB) pentru proiectul ”Producerea și 

distribuție a energiei termice în orașul Nădlac, utilizând energia geotermală” 

- Hotărârea Consiliului Nădlac nr.110/03.09.2019 privind modificarea articolului 

nr. 3 din Hotărârea Consiliului Nădlac nr.81/25.06.2019  privind aprobarea 
participării în proiectul ”Producerea și distribuție a energiei termice în orașul 

Nădlac, utilizând energia geotermală” 

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-
2020, Axa prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 

vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul 

specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai 
puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producție 

- Ordinul 1500/10.12.2020 pentru modificarea - Ghidului solicitantului pentru 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6 - 

Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei 
economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea 

producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, 

biogaz, geotermal), sectorul producție 
- Solicitarea de clarificare nr.2/29.04.2021 pentru cerere de finanțare nr. 

130330 
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- prevederile art.41, art.44(1), art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, actualizată 

- prevederile Ordonanța de Urgență nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, actualizată 

- prevederile art. 129 (1)(2) lit. b, c, d, (4), lit.a, d, (7), lit.n din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 
- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism, administraţie publică locală 

- avizul _____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- avizul _____ al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi spor 

În temeiul art.139(3), lit.a, e, g din din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, actualizată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

 Art.1. Se actualizează studiul de fezabilitate  ( SF ) și analiza cost-beneficiu 

(ACB) pentru proiectul <Producere și distribuție a energiei termice în orașul Nădlac, 
utilizând energie geotermală> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6 - Promovarea energiei 

curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile 

mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producție, Cod Apel: 

POIM/119/6/1/Apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere 

energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală. 
 Art.2. Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului <Producere și 

distribuție a energiei termice în orașul Nădlac, utilizând energie geotermală>, în 

cuantum de 43.568.185,52 lei (inclusiv TVA). 
 Art.3. Se aprobă contribuția proprie actualizată în proiect în sumă de 555.453,81 

lei, reprezentând  2% din valoarea eligibilă a proiectului <Producere și distribuție a 

energiei termice în orașul Nădlac, utilizând energie geotermală>. 
Art.4. Se aprobă cheltuielile neeligibile actualizate din proiect în sumă de 

7.593.611,22 lei din care TVA aferent cheltuielilor neeligibile este în valoare de 

6.889.129,12 lei, sumă ce se va recupera de la bugetul de stat în conformitate cu 

prevederile OUG nr. 40/2015, actualizată. 
Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului <Producere și distribuție a energiei termice în orașul Nădlac, 

utilizând energie geotermală>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 
vor asigura din bugetul local. 

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.7. Se împuternicește primarul orașului Nădlac- Mărginean Ioan-Radu să 

semneze toate documentele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Nădlac. 

Art.8. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 
și se comunică către: 

 insp. Zimbran Darius 

 Serviciul buget din cadrul primăriei 



 - 

  

 Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
 

Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

        
 



 

 

  
                                                          

 

 
Nr. 4980 din 05.08.2021  

 
 

REFERAT 
 

 

Către,          

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 

 
                     

Având în vedere : 

 
 Ghidul solicitantului - pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei 

economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie 

din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul 

producție; 

 Ordinul 1500/10.12.2020 pentru modificarea - Ghidului solicitantului pentru Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi 

eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, 

Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin 

exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producție; 

 Solicitarea de clarificare nr.2/29.04.2021 pentru cerere de finanțare nr. 130330; 

 

 
 

PROPUN : 

 
Consiliului Local Nădlac spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind: 

 

 Actualizarea studiului de fezabilitate și a analizei cost-beneficiu (ACB) pentru proiectul 

<Producere si distributie a energiei termice in orasul Nadlac, utilizand energie 

geotermala> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 

2014-2020, Axa prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea 

susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei 

de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul 

producție, Cod Apel: POIM/119/6/1/Apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi 

de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală. 

 

 Aprobarea valorii totale actualizate a proiectului <Producere si distributie a energiei 

termice in orasul Nadlac, utilizand energie geotermala>, în cuantum de 43.568.185,52 lei 

(inclusiv TVA). 
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 Aprobarea contribuției proprii actualizate în proiect a sumei de 555.453,81 lei, 

reprezentând  2% din valoarea eligibilă a proiectului <Producere si distributie a energiei 

termice in orasul Nadlac, utilizand energie geotermala>. 

 Aprobarea cheltuielilor neeligibile actualizate din proiect în sumă de 7.593.611,22 lei din 

care TVA aferent cheltuielilor neeligibile este în valoare de 6.889.129,12 lei și se va recupera de 

la bugetul de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015.  

 Asigurarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului <Producere si distributie a energiei termice in orasul Nadlac, utilizand energie 

geotermala>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, din bugetul local. 

 

 Asigurarea tututror resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

 

 Adoptarea hotărârii de consiliu este necesară pentru depunerea răspunsului la Solicitarea 

de clarificare nr.2/29.04.2021  pentru proiectul mai sus menționat. 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Zimbran Darius 
 



 - 

  

  
 
Nr.   4981  din 05.08.2021 

 

REFERAT DE APROBARE : 
 

 Mărginean Ioan-Radu, primarul oraşului Nădlac, 
Având în vedere : 

 
 Ghidul solicitantului - pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei 

economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie 

din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producție 

 Ordinul 1500/10.12.2020 pentru modificarea - Ghidului solicitantului pentru Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi 

eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, 

Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin 

exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producție; 

 Solicitarea de clarificare nr.2/29.04.2021 pentru cerere de finanțare nr. 130330 

 
 

PROPUN: 

 
Consiliului Local Nădlac spre dezbatere și aprobare a proiectului de hotărâre privind: 

 
 Actualizarea studiului de fezabilitate și a analizei cost-beneficiu (ACB) pentru proiectul 

<Producere si distributie a energiei termice in orasul Nadlac, utilizand energie geotermala> 

în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 

Axa prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei 

economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din 

resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producție, Cod 

Apel: POIM/119/6/1/Apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere 

energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală. 

 

 Aprobarea valorii totale actualizate a proiectului <Producere si distributie a energiei 

termice in orasul Nadlac, utilizand energie geotermala>, în cuantum de 43.568.185,52 lei 

(inclusiv TVA). 

 Aprobarea contribuției proprii actualizate în proiect a sumei de 555.453,81 lei, 

reprezentând  2% din valoarea eligibilă a proiectului <Producere si distributie a energiei 

termice in orasul Nadlac, utilizand energie geotermala>. 

  

 Aprobarea cheltuielilor neeligibile actualizate din proiect în sumă de 7.593.611,22 lei din 

care TVA aferent cheltuielilor eligibile este în valoare de 6.889.129,12 lei, sumă ce se va recupera 

de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015.  
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 Asigurarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului <Producere si distributie a energiei termice in orasul Nadlac, utilizand energie 

geotermala>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, din bugetul local.  

  

 Asigurarea tututror resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

 Adoptarea hotărârii de consiliu este necesară pentru depunerea răspunsului la Solicitarea 

de clarificare nr.2/29.04.2021  pentru proiectul mai sus menționat. 

 
 

 
PRIMAR oraș Nădlac 

Ioan-Radu Mărginean  
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