
  

 

ROMÂNIA    

JUDEŢUL BOTOSANI 

COMUNA MIHAI EMINESCU  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului “Înființare capacitate de producere energie din 
surse regenerabile pentru consum propriu în comuna Mihai Eminescu, județul 

Botosani”, 
a indicatorilor tehnico-economici pentru această investiție precum și a 

cheltuielilor aferente proiectului 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, întrunit 
in ședința din data 14.12.2022, 

Luand in considerare: 
 referatul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Mihai Eminescu 

înregistrat sub nr. 16348/08.12.2022,  
 referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Eminescu, in calitatea sa de 

initiator, 
 raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,  
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a). art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. a) și i), 

coroborate cu cele ale art. 155 alin. 5) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare,  

b). art. 41-42, art. 44 alin. (1) şi alin. (4) precum și cele ale art. 45 din Legea nr. 
273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

c). Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru 
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate 
din fonduri publice; 

Ținând seama de: 
a) Legea nr. 13/2007 a energiei electrice; 
b) Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie; 
c) Hotărârea Guvernului nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi 
promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie; 

d) Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a 
României pentru perioada 2007 – 2020; 

e) Hotărârea Guvernului nr. 1395/2005 privind aprobarea Programului de măsuri 
existente şi planificate pentru promovarea producerii şi consumului de energie electrică 
produsă din surse regenerabile de energie; 

f) Hotărârea Guvernului nr. 1535/2003 privind aprobarea Strategiei de 
valorificare a surselor regenerabile de energie; 



  

g) Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea 
utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie. 

h) atingerea obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea 
globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie; 

i) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul 
(UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a 
cadrului pentru atingerea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
401/2009 și (UE) 2018/1999 ("Legea europeană a climei"), referitor la asigurarea, până 
cel târziu în 2050 a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile și absorbțiile de gaze cu 
efect de seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero 
emisii nete până la acea dată. 

j) Ghidul de finantare Sprijinirea investiţiilor  destinate promovării producției de 
energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice 
locale în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 - 
Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul 
Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice 
locale, publicat pe site-ul www.mfe.gov.ro, 

Luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Eminescu în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 16349/08.12.2022, 
b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei 

Mihai Eminescu înregistrat sub nr. 16387/08.12.2022, 
În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se aprobă proiectul “Înființare capacitate de producere energie din 

surse regenerabile pentru consum propriu în comuna Mihai Eminescu, județul 
Botosani” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și 
stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse 
regenerabile la nivelul autorităților publice locale apelul de proiecte pentru sprijinirea 
investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la 
nivelul autorităților publice locale. 

 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Înființare capacitate de 

producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu în comuna Mihai 
Eminescu, județul Botosani”, în cuantum de  6.213.619,48  lei (inclusiv TVA), din care: 

- Valoarea totala eligibila a Proiectului: 4.725.176,00 lei 
- Valoarea eligibila nerambursabila: 4.630.672,48 lei 
- Co-finantarea eligibila a Beneficiarului: 94.503,52 lei 
- Valoarea neeligibila a proiectului (contributia solicitantului): 1.488.443,48 lei. 

 
 



  

Art. 3. (1). Se aprobă contribuția proprie în proiect a 1.582.947 lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 94.503,52 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 
“Înființare capacitate de producere energie din surse regenerabile pentru consum 
propriu în comuna Mihai Eminescu, județul Botosani”. 

(2). Se aproba asigurarea de la bugetul local al comunei Mihai Eminescu a 
sumelor reprezentand cheltuieli cu operarea si intretinerea investitiei pentru proiectul de la art. 
1, pe intreaga durabilitate a acestuia. 

 
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului “Înființare capacitate de producere energie din surse regenerabile 
pentru consum propriu în comuna Mihai Eminescu, județul Botosani”, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.  

 
Art. 5. Se aprobă documentația proiectului și indicatorii tehnico-economici asociați 

acestuia, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

care decurg din modificări ale documentației tehnice ca urmare a măsurilor de 
atenuare/compensare a unui potențial impact asupra mediului, înțelegând că respectivele 
costuri sunt necesare pentru implementarea proiectului. 

 
Art. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
Art. 8. Se împuternicește domnul GIREADA DUMITRU-VERGINEL, primarul comunei 

Mihai Eminescu, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele 
comunei Mihai Eminescu. 

 
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai Eminescu, 
Compartimentului achiziții publice. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
RADU COLBEA 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 

 
 
Nr. Hotărâre:  204/ 14.12.2022 


