
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

PR.oTECT fDE r{orAnAnn,
privind aprobarea participlrii Municipiului Motru la Programul Termoficare ;i a

graficului de e;alonare anual5 a plifilor, pentru proiectul,, Modernizarea Instalafiei de

evacuare a zgurii ;i cenu;ii din cazanul CR 0102

PRIMARUL MUMDIULUI MOTRU, Ec. Morego Costel Cosmin
Avhnd tn vedere:

pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea gi extinderea sau infiintarea sistemelor de

alinrentare centralizatd cu energie termicd a localitalilor qi pentru modificarea gi completarea

Leei i servicii lor cornunitare utilitAti oublice nr. 5 1 /2006:

Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare - Ghid pentru accesarea

programului termoficare aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Lucririlor Publice,

dezvoltdrii gi Administra{iei, Ministerul Mediului, Apelor ;i Pddurilor ;i Ministerul Finanlelor

Publice nr. 3 1 94ll 08 41373412019:'

anul2022 qi estimdri 2023 -2025 qi Bugetul Instituliilor Publice qi Activitdlilor Finan(ate

Integral sau Pa(ial din Venituri Proprii pe anul 2022 qi estimdri 2023 -2025;

actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

alin.(1), lit.a), art. 197(1) qi art.243 alin.(1), lit.a) ;i b) din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul
administrativ;

Mircea.
in temeiulprevederilor art.136, alin.l din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ;

PROPUNE:

Art.l Se aprobd participarea Municipiului Motru la Programul Termoficare qi a eqalondrii

anuale a pl61i1or, pentru proiectul,, Modernizarea Instalaliei de evacuare a zgurii qi cenuEii din
cazamtl CR 0102".
Art.Z. Se aprobd graficul de eqalonare anual[ a pldlilor pentru proiectul, Modernizarea Instalaliei
de evacuare a zgurl;i cenuqii din cazanul CR 0102", conform anexei la prezentul proiect de

hotdr6re.
Art.3. Prevederile hotdrArii vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Motru prin
Serviciul Buget, Finanle, Contabilitate din cadrul Primdriei Municipiului Motru.

Art.A. Hotdrirea se Primarului Municipiului Motru, Institu{iei Prefectului,
S"*i"irtri Buget, itate din cadrul Primdriei Municipiului Motru.
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PRTVIND APROBAR.EA PARTICIPARII MUMCIPILT'I MOTRU LA PROGRAMUL TERMOFICARE $I A GRAFICIJLIII DE
E$ALONARE ANUALtr A PLATILOR PENTRU PROIECTIJL ,MODERNIZAREA INSTALATIEI DE EVACUARE

A ZGT'RII SI CENUSII DIN CAZANI]L CRO1O2'

Descriere

Total Anul2022 Anul 2023 Anul2024
LEI (inclusiv

TVA)
LEI (inclusiv

TVA)
Procent

LEI (inclusiv
TVA) Procent

LEI (inclusiv
TVA) Procent

Valoare totalS
elieibild 42.370.603,25 6.666.666,67 17.8s1.968 17.851.968,58
Valoare totald
buget de stat 36.0t5.0t2,76 5.666.666,67 85% 15.t74.172,80 85% 15.174.t73,29 85%
Valoare contributie
proprie buget local 6.355.590,49 1.000.000 r5% 2.677.795,20 t5% 2.677.795,29 t5%
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Relferarat de aprobare
privind aprobarea participdrii Municipiului lVotru la Prograrnul

Termojicare Si a grailicului de eSalonere anuald a pldtrilor, pentru realizarea
proiectului ,,MO-DERMZAREA INSTALATIEI DE EVACLIARE A ZGLIRII SI

CEATLTSil DIN CAZA]VUL CR OI02''

{indnd cont de prevederile Ordonanlei de (Jrgenld nr. 53 din 25 iunie 2O19,
privind alzrobarea Prograntul multianual de 1/inanlare a inwestiliilor l2entru
modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea St extinderea sau tnlfiinlarea sistemelor
de alirnentare centralizatd cu energie termicd a localitdlilor, denurnit in continuare
Programul Terrnol/icare, irnlclementat de lwinisterul Dezvoltdrii Regionale gi
Administraliei Publice prin actualizarea Proqrarnului,,Terrnollicare 2OO6-202O
cdldurd ogi conlfbrt", altrobat prin l{otdrdrea G?vernului nr. 462/2OO6 Pentru
aprobarea l2rogramului ,,Termo1ficare 2006-2020 cdldurd Si conlfbrt" Si tn1liinlctrea
tJnitdlii de rnanagement al proiectului, republicatd, cu rnodificdrile gi comlcletdrile
ulterioare.

Programul Termojicare se irntrclernenteazd tn perioada 2Ol9-2027 St vajinanla
proiecte de investilii noi Siproiecte alllate tn derulare care ctuifost tncelzute tn temeiul
Hotdrdrii Guvernului nr. 462/2OO6. republicatd. cu modificdrile Si comlzletdrile
ulterioare, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanle de urgenld Si ale Hotdrdrii
(juvernului nr. 1.069/2OO7 privind alcrobarea Stratesiei enersetice a Romdniei l2entru
perioada 2OO7-202O.

Conlform prevederilor punctului II Conditii pentru pentru jinantarea proiectelor-
Conlformitate punctul 7 din Anexa 1, se prevede ca cererea de jinantare va1li insotita si
de hotararea consiliului local / judetean de alcrobare a particficarii la Prograrrtul
Termojicare si a esalonarii multianuale a irnlclementarit proiectului, reqtective a
alocarilor din bugetul locctl si a celor solicitate din bugetul lVinisterului Lucrarilor
Publice, I)ezvoltarii si Administrcttiei.

Avdnd tn vedere cele rnenlionate trebuie emisd o noud hotdrdre de particiltare a
IVunicilziului lVotru la Programul Terrnolficare gi a grallicului de eSalonare anuald a
pldgilor, pentru recrlizctrea proiectului ,, A4O.DERNIZAREA IMTALATfEf -DE
EVACLIARE A ZGUR-TT SI CEATL.SII -DIIV cR 0102".
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Raport de specialitate
privind aprobarea partictpdrii Municipiului lVotru la Prograntul

Termojicare Si a gralficului de eSalonare anuald a pld|ilor, pentru realizarea
proiectului ,,-tvo.DERIvrzAREA INSTALATTELDE EVACUARE A ZGLIRIT SI

CEIVLBTI DIN CAZANUL CR OI02''
In temeiul prevederilor Ordonanlei de (Jrgenld nr. 53 din 25 iunie 2O19, s-a

alcrobat Programul multianual de jinanlare a investiliilor pentru modernizarea,
reabilitarea, retehnologtzarea Si extinderea sau tnlfiinlarea sistetnelor de alimentare
centralizatd cu energie termicd a localitdlilor, denumit in continuare Programul
Termolficare, irnltlernentat de JVinisterul Dezvoltdrii Regionale 5i Administraliei
Publice prin actualizarea Prqorarnului ,,Terrnolficare 2OO6-2020 cdldurd Si conlfort",
aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 462/2OO6 Pentru aprobarea programului
,,Termollicare 2OO6-2020 cdldurd Si conlfbrt" Si tn1liinlarea (Jnitdlii de rnanagement al
pro iectului, repu b I icatd, cu modificdr i le S i cotnltletdril e ulterioare -

Prograrnul Termoificare se irnltlementeazd tn perioada 2OI9-2027 Si vajinanla
proiecte de investilii noi Si proiecte aflate tn derulare care aulfost inceltute in temeiul
Hotdrdrii Guvernului nr. 462./2O06. republicatd. cu modiJicdrile Si comlcletdrile
ulterioare, cu respectarea lcrevederilor prezentei ordonan|e de urgenld Si ale Hotdrdrii
Guvernului nr. 1.O69/2OO7 privind altrobarea Strateqiei energetice a Rontdniei llentru
perioada 2OO7-202O-

Finanyarea Prograrnului Termoificare se realizeazd din urmdtoarele surse:
a) sume dtn translferuri de la bugetul de stat prin bugetul lVinisterului Dezvoltdrii

Regionale Si Administraliei Publ ice ;
b) sume din translferuri din bugetul Fondului pentru rnediu, din sumele constituite

potriwit art. lO alin. (t) lit- b) din Ordonanta de ureentd a Guvernului nr. ll5/2olI
privind stabilirea cadrului institulional St autorizarea Guvernulul prin lVinisterul
Finanlelor Publice, de a scoate la licitalie certificatele de emisii de gaze cu elfect de
serd atribuite Romdniei la nivelul Uniunii Eurolcene, alzrobatd prin Leqca ttr
163/2012. cu modificdrile Si cornlcletdrile ulterioare, in lirnita sumei de 4OO.OOO mii lei;

c) sume din bugetele locale.
Pentru altlicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.53,t2ol9, prin Ordinul

comun al lVinisterului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Adrninistratiei, lVinisterului
Mediulu| Apelor si Padurilor si ldinisterul Finantelor Publice nr. 3194/1Oa48734 din
20. 1 1.2019 a lfost altrobat Regularnentul privind irnlclernentarea Prograrnului
Terrnoi/icare.

C o nlfo r m pr e v e de r i I o r punc tu fu i f f C o nd i t i i p e ntru p e ntru .1li nantare a p ro i e c te I o r -
Conlformitate punctul 7 din Anexa l, se prevede ca cererea dejinantare vaifi insotita si
de hotararea consiltului local / judetean de alcrobare a participarii la Programul
Termolficare si a esalonarii multittnuale a imlzlementarii proiectului, resltective a
ctlocarilor din bugetul local si a celor solicitate din bugetul lVinisterului Lucrarilor
Publtce, Dezvoltarii si Administratiei.

findnd cont de adresele 64.387/14.O6.2O22 Si 77.471/1 1.O7.2022 emtse de
]VINISTERUL DEZVOLTI-RTL LUCRAR-TLOR PL.BLICE Si ADA4IAUSTRATIEI,
rezultd cd trebuie emisd o lroua Hotdrdre de consiliu prin care sd se alcrobe
particiltarea lVunicipiului lVotru la Prograrnul Termojicare gi a grajicului de
esalonare anuald a pld6ilor, pentru realizarea proiectului ,,-MO.DERMZAREA
INSTALATIET -DE ET/ACUARE A ZGURTI SI CE]{USTI DI]V CAZA]\TUL CR
O1O2", conlforrn devizului general alferent investiliei, aprobat prin HCL
nr.41/O6. 05.2O22.

Avand in vedere cele rnenlionate vd rugdrn sd analizali Si sd hotdrdli particfizarea
IVunicilziului lVotru la Prograrnul Terrnojicare Si a grallicului de eSalonare anuald a
pldlilor, pentru realizarea proiectului ,, A4O.DERIUIZAREA IMTALATIEf .DE
EI.ACLIARE A ZGURII SI CENLTSil DIMAZAMIL CR O 1 02 ", conllbrm Anexei
1 la proiectul de hotarare, care vaili lcarte integranta din hotararea ce valfi adolztata.
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