
       ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
  ORAŞUL BORSEC 
 CONSILIUL LOCAL,  
 

 

 H O T Ă R Â R E A   Nr.107/2020 

Privind aprobarea Proiectului Tehnic a  indicatorilor tehnico-economici și a Devizului  

General  pentru  obiectivul  de investiție ”Realizarea sistem de încălzire pe bază de 

biomasă la clădirile publice din orașul Borsec, județul Harghita ” 

 

 

 

   Consiliul local orășenesc  Borsec.  
 

   Având în vedere raportul compartimentului de resort din  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului prin care se arată necesitatea oportunitatea 

aprobării Proiectului Tehnic a  indicatorilor tehnico-economici și a Devizului  General  

pentru  obiectivul  de investiție ”Realizarea sistem de încălzire pe bază de biomasă 

la clădirile publice din orașul Borsec, județul Harghita ” înregistrată sub 
nr.137/2020, Referatul de aprobare înregistrată sub nr.140/2020.    

 

   Luând în considerare prevederile  prevederile art.1(2), lit.b(ii), Cap.II, 

art.3,4, Cap.III, Secțiunea 1, art.5(1), lit.b(i) , art.5(2), art.7(2), lit.b), Secțiunea a IV-a, 
art.9(4) din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 A privind etapele de 

elaborare şi conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate prin FEADR,  Sub-măsura 19.2 - 7.2A 

Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și 
pe energie solară activă, implementat prin Contractul de finanțare nr. 

C1920072G201272105350/10.06.2019, încheiat intre AFIR si Orașul Borsec jud. 

Harghita, Legea nr.273/2006, modificat și completat privind finanțele publice locale , 

Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.12/2020 privind aprobarea bugetului 
local, rectificat. 
 

                        Luând în considerare avizul de aprobare  al comisiei pentru buget - 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat al orașului.  
 

        In temeiul dispozițiunilor art.133(2), art.129(2), lit.b), art.129(4) lit. d), 

139(3),lit.d),  art.196(1) lit.a), art.197  din Ordonanța de urgență nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 

privind transparența decizională în administrație publică, republicată 2013 cu 

modificări și completări.  
 

 

H O T Ă R E Ş T E 
 

 
   Art.1. Aprobă  Proiectului Tehnic  pentru investiția ”Realizarea 

sistem de încălzire pe bază de biomasă la clădirile publice din orașul Borsec, 

județul Harghita ” în forma și conținutul prezentat.  
 

                           Art.2. Aprobă  Devizul General al investiției ”Realizarea sistem de 

încălzire pe bază de biomasă la clădirile publice din orașul Borsec, județul 
Harghita ”conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

            Art.3. În conformitate cu  Devizul general și  prevederile  Cap. III, 

Secțiunea 1, art.5(1), lit. b(i) din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 A 

privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice se aprobă 

Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiție, după cum 
urmează:  
 

          Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 
  

                 a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, 
exprimată  în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții -montaj (C+M), în 
conformitate cu devizul general. 
 

TOTAL GENERAL: 1.241.433,14 lei fără TVA + 233.150,96 lei TVA = 

1.474.584,10 lei 
 
Din care 

 
                        C+M: 693.024,28 lei fără TVA + 131.674,62 lei TVA = 824.698,90 

lei  
         
                       Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul localității în colaborare cu  compartimentul de achiziții publice 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
 

              Art.5.  Prin grija secretarului general al  unității administrativ 

teritoriale Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj. 
   

              Art.6. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unității Administrativ 
teritoriale Borsec se va înainta: 

                                  Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului.  

                                  Compartimentului de achiziții publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 
 

         Borsec, la 17 decembrie  2020   
 

 

                  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,  

                  Pepel Attila Arpad    
         

 

 

 


