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PROIECT DE IIOTAN.AN.N,
privind aprobarea participlrii Municipiului Motru la Programul Termoficare Ei a graficului

de eqalonare anuali a plI{ilor,.pentru proiectul,, Modernizarea Instalafiei de evacuare a
zgurii qi cenu;ii din cazanul CR 0102

PRIMARUL MaNICIPIULUI MOTRU, Ec. Morega Costel Cosmin
Avhnd tn vedere:

modernizarea, reabilitarea, retehnologizarca gi extinderea sau infiinfarea sistemelor de alimentare
centralizatd cu energie termicd a localitdlilor qi pentru modificarea qi completarea Legii serviciilor
comunitare de utilitdli publice nr.5112006;

Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare - Ghid pentru accesarea programului
termoficare aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Lucrdrilor Publice, dezvoltlrii ;i
Administraliei, Ministerul Mediului, Apelor ;i P[durilor gi Ministerul Finanlelor Publice nr.
3194110841373412019;

2023 qi estimdri 2024 - 2026 qi Bugetul Instituliilor Publice qi Activita{ilor Finan}ate Integral
sau Pa(ial din Venituri Proprii pe anul 2023 qi estimdri 2024 -2026;

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

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

Mircea.

in temeiul prevederilor art. 136, alin.l din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu
modificirile qi completirile ulterioare;

PROPUNE:
Art.l Se aprobd participarea Municipiului Motru la Programul Termoficare ;i a eqalondrii anuale
a pldlilor, pentru proiectul, ,Modernizarea Instalaliei de evacuare azgurii qi cenqii din cazanul CR
0102".
Art.2. Se aprobd graficul de eEalonare anuald a pldlilor pentru proiectul, Modernizarea Instalafiei
de evacuare a zgurii qi cenuqii din cazanttl CR 0102", conform anexei la prezentul proiect de
hotdrdre.
Art.3. Prevederile hotdrdrii vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Motru prin
Serviciul Buget, Finanle, Contabilitate din cadrul Primdriei Municipiului Motru.

Art. . Hotdrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului Judelului
Gorj, Serviciului Buget, Finanfe, Contabilitate din cadrul Primdriei Municipiului Motru.
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Relferarat de aprobare
privind aprobarea participdrii lVunicipiului lVotru la

Prograrnul Terrrtolficare Si a gralficului de eSalorrare anuald a
pldlilor, pentru realizarea proiectului,, II4ODE-RNfZAREA

I]{STALATTEI DE EYACUARE A ZGLI-RTT SI CEATUSII DIAI
CAZAATUL CR OI 02 ''

findnd corat de prevederile Ordonanlei de Urgenld nr. 53 din 25
iunie 2OIg, privind aprobarea Prograrnul rnultianual deiinanlare a
investiltilor pentru rnoderrzizarea, reabilitarea, retehnologizarea Si
extinderea sau tnlfiin1area sistetnelor de alimentare centralizatd cu
energie terrnicd a localitd1ilor, denumit tn continuare Prograrnul
Terrnolficare, irnplernentat de lVinisterul -Dezvoltdrii Regionale Si
Adrninistraliei Publice prin actualizarect Proqramului,,Termolficare
2006-202O cdldurd gi conlfort", aprobat prin l{otdrdrea Guvernului nr-
462/2006 pentru aprobarea programului ,, Termollieare 2006-2020
cdldurd Si conlfort" Si tn1liinlarea (Jnitdtii de ,nanagement al
proi ectului, repub I icatd, cu modiJicdri le S i completdri I e ulteri oare.

Prograrnul Termolficare se implementeazd tn perioada 2O19-2027
Si vaifinanla proiecte de investilii noi Si proiecte alflate tn derulare care
au lfost tncepute tn terneiul Ifotdrdrii Guvernului nr. 462/2O06.
republicatd. cu rnodiJicdrile Si completdrile ulterioare, cll resPectarea
prevederilor prezentei ordonanle de urgenld qi ale Hotdrdrii
Guvernutui nr- 1.O69/2OO7 privind aprobarea Stratesiei enersetice a
Rorndniei pentru perioada 2 OO7 -2 02 O-

Conlforrn prevederilor punctului If Condttii Pentru Pentru
/inantarea proiectelor- Conlformitate punctul 7 din Anexa 1, se prevede
ca cererea de /inantare va.fi insotita si de hotararea consiliului local /
judetean de aprobare a participarii la Programul Termoificare si a
esalonarii multianuale a irnplementarii proiectului, respective a
alocarllor din bugetul local si a celor solicitate din bugetul lVinisterului
Lucrarilor Publice, .Dezvoltarti si Adrninistratiei-

Avdnd tn vedere cele menlionate trebuie emisd o noud hotdrdre de
participare a -Municipiului lVotru la Programul Terrnolficare gi a
grai/icului de eSalonare anuald a pldlilor, perttru realizarea proiectului
,, A6ODE.RNIZAREA IIVSTALATIEI DE EI/ACUA.RE A ZGL]RII SI
CEATUSil .DIIV CAZAI{UL CR O1O2'"
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Raport de spectalitate
privind aprobarea participdrii -Municipiului JVotru la

Progranzul Terrno/icare Si a grajicului de eSalonare anuald a
pldlilor, pentru real izarea proiectului,, IIIODERNLZAREA

IATSTALATTET DE EVACUARE A ZGURTT SI CET\TUSTT DIAT
CAZAATLIL CR O1O2 "

fn temeiul prevederilor Ordonanlei de Urgenld nr. 53 din 25 iunie
2O19, s-a aprobat Prograntul multianual de ifinanlare a investiliilor
pentru rnodernizarea, reabilitarea, retehnologizarea Si extinderea sau
tryliinlarea sisternelor de alirnentare centralizatd cu energie termicd a
localitd|ilor, denurtit tn continuare Programul Terrnolficare,
irnplernentat de lVinisterul .Dezvoltdrii Regionale Si Adrninistraliei
Publice prin actualizarea Pfoqralnului,,Terrnolficare 2OO6-2O2O
cdldurd Si conlfort", aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr- 462/2OO6
pentru aprobarea programului ,,Terrnolficare 2006-202O cdldurd Si
cortlfort" Si tnJfiinlarea (fnitdlii de managernent al proiectului,
republicatd, cu rnodiJicdrile Si completdrile ulterioare-

Prograrnul Termollicare se implementeazd tn pertoada 2O19-2027
Si valfinanla proiecte de investilii noi Si proiecte aflate tn derulare care
au lfost incepute tn terneiul l{otdrdr.ii Guvernului nr. 462/2OO6.
renublicatd. cu rnodiJicdrile si cornpletdrile ulterioare, ctt respectarea
prevederilor prezentei ordonanle de urgenld gi ale Hotdrdrii
Guvernului nr. 1.O69/2OO7 privind aprobarea Stratesiei eneroetice a
Rorndniei pentru perioada 2 OO 7-2 02 O.

Finanlarea Programului Termolficare se realizeazd din
urrndtoarele surse:

a) surne din transiferuri de la bugetul de stat prin bugetul lVinisterului
-Dezvoltdrii Regionale Si Adrninistraliei Publice,-

b) surne din translferuri din bugetul Fondului pentru mediu, din
surnele constituite potrivit art- 1O alin- (1.) lit- h) din Ordonanta de
ursentd a ului nr. I l5/2OI I prtvind stabilirea cadrului
institulional Si autorizarea Guvernulu| prin lVinisterul Finanlelor
Publice, de a scoate la licitalie certi/icatele de ernisii de gaze cu eifect
de serd atribuite Romdniei la nivelul Llniunii Europene, aprobatd prin
Leqea nr. 163,/2O12. cu rnodiJicdrile Si cornpletdrile ulterioare, tn limita
sumei de 4OO-OOO rnii lei;

c) surrze din bugetele locale.
Pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de (Jrgenta nr.53,/2o19,

prin Ordinul cornun al lVinisterului Lucrdrilor Publice, -Dezvoltdrtt St
Adrninistraliel JVinisterului AVediulu| Apelor si Padurilor si lVinisterul
Finanlelor Publtce /rr. 3194/1 084/3734 din 2O.1 I .2019 a lfost aprobat
Re gu I arn e ntu I pr iv i n d i mp I ern en tar e a P r o gr arn u I u i Terrn oji c a re.

Conlforrn prevederilor punctului ff Conditii pentru pentru
lfinanlarea proiectelor- Conlforrnitate punctul 7 din Anexa 1, se prevede
ca cererea deifinanlare va-/i tnsolitd Si de hotdrdrea consiliului local /
judelean de aprobare a participdrii la Prograrnul Terrno/icare si a
eSalondrii rnultianuale a irnplementdrii proiectului, respectiv a
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alocdrilor din bugetul local Si a celor solicttate din bugetul lVinisterului
Lucrdrilor Publice, -Dezvoltdrii Si Adrninistraliei.

Avdnd tn vedere cele rnenlionate vd rugdm sd analizali Si sd
hotdrd|i participarea lVunicipiului lVotru la Programul Termolficare St
a gra/icului de esalonare anuald a pldlilor, pentru realizarea
proiectului ,, IWO.DERNfZAREA IMTALATLEf DE EI/ACUARE A
ZGLIRIf SI CEM|SU DfAI CAZAML CR 0102 ", comlforrn Anexei I la
proiectul de hotarare, care va ji parte integrantd din hotdrdrea ce va.i/i
adoptatd.

SEF SERI'ICIU
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PRTVINDAPRoBAIEIpARqcpTnuuumcmu-UlMoTRU II\PROGRAMI]L TERMOIICARE $IAGRAFICT,LI,I DE
F,$ALoNARE ANUAL,{, A PLATTLoR PENTRU PRoIECTUL,MODERNI.,ZAREA INSIAII\TIEI DE EVACUARD

A ZGI'Rtr SI CENUSII DIN CAZANUL CROlO2"

Descriere

Total Anntl2023 A^ul2024 Anul 2025

LEI (inclusiv
TVA)

LEI (inclusiv
TVA) Procent

LEI (inclusiv
TVA)

Proce
nt

LEI (inclusiv
TVA) Procent

Valoare totald
elieibi16 42.370.603,25 10.000.000,00 16.185.301,63 16.185.301,62

Valoare totali
buget de stat 36.015.0t2,76 8.500.000,00 85% 13.757.506,38 8sYo 13.757.506,38 85%

Valoare contributie
proprie buget local 6.355.590,49 1.500.000,00 t5% 2.427.795,25 t5% 2.427.795,24 l5o/o
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