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HOTARAREA
Nr. 29 din 26.05.2021
privind a[probarea actualizdrii indicatorilor tehnico-econoivici dctaliati Si a bugctulul
pentru investi{ia "Valorif licarea energiei geotermale pentru producerea ageutulul terndc de -lncdlzire Si apd caldd de
consun'n" in comuna Lovrin, jndetul Timis
Reunit ?n Sedinta ordinar5 din data de 26.05.2021, avand ?n vedere urmatoarele:
Avand in vedere referatul primarului comunei Lovrin, dl. Graur Vasile, prin care propune aprobarea actualizarii
indicatorilor tehnico-economici detaliati Si a bugetului pentru investitia "Valoriflcarea energiei geotermale pentru

producerea agentului termic de incalzire Si apa calda de consum" in comuna Lovrin, judetul Timis;
Luand in considerare Raportul compartimentului de specialitate;
Tinand cont de Masterplanul energetic al judetului Timis in cadrul caruia se regaseste ca si prioritate cresterea

productiei de energie din resurse regenerabile cat si documentatia intocmita de catre SC OGAUS TECIINOLOGY SRL;
In conformitate cu
prevederile HCL nr. 85 din data de 19.12.2019 privind aprobarea Analizei cost-beneficiu pentru investitia:
"Valorificarea energiei geotermale pentru producerea agentului termic de incalzire Si apa calda de consum in comuna
-

Lovrin", judetul Timis
prevederile HCL nr. 86 din data de 19.12.2019 privind aprobarea Studiul de fezabilitate, indicatorilor tehnico-

•

economici detaliapi ?n acesta si a bugetului pentru investitia: "Valorificarea energiei geotermale pentru producerea
agentului termic de ?ncalzire Si apa calda de consum in comuna Lovrin", judetul Timis
prevederile HCL nr.17 din data 22.12.2020 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Lovrin

-

pentru anul 2021 ;
prevederile HCL nr.18 din data de l2.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Lovrin

-

pe anul fiscal 2021 ;

prevederile HG 882/2004 privind aprobarea strategiei nationale privind alimentarea cu energie termica a localitatilor

prin sisteme de producere Si distributie centralizate
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Lovrin;
Respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrapia publica;
In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioar ;
In temeiul temeiul dispozitiilor art.129 alin. (1 ), alin. (2),lit. „b", alin. (4) litera "t"', art.139 alin. (1) si art.196

alin. (I) 1itera "a" din Ordonanta de urgenta a Guvemului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARisTH
Art.1 Se aproba indicatori tehnico-economici revizuiti ai investitiei Valorificarea energiei geotermale pentru

producerea agentului termic de ?nc5lzire Si apa calda de consum" in comuna Lovrin, judetul Timis, prezentati conform
anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare, astfel :
•

Total proiect: 12,454,790.97 lei

•

Total eligibil: 9,716,652.73 lei

•

Total neeligibil: 2,738,138.24 lei

•

Total nerambursabil: 9,522,319.67 lei

•

Total contributie proprie: 194,333.06 le

Art.2 Se mandateaza Primarul comunei, domnul Vasile Graur in vederea semnarii documentelor referitoare la
punerea in aplicare a prezentei hotarari.

Art.3 Prezenta hot5rare se comunica:
Institutiei Prefectului - Judetul Timis - serviciului controlul legalitatii, aplicarii actelor cu caracter
-

compensatoriu si contencios administrativ
Primarului comunei Lovrin
Se face public5prinaflsare
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