
 

 

                           

 

                         ROMANIA 
                                JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
                                                   

 

      HOTĂRÂRE NR. 190/27.12.2022 

privind aprobarea accesării Programului Operaţional Infrastructura Mare, a  analizei energetice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire centrală electrică 

fotovoltaică nedispecerizabilă în comuna Cristian, judeţul Brașov” 
 

Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă  extraordinară la data de 27.12.2022; 

Analizând temeiurile juridice: 

a) art.6, paragraful (1) din Carta Europeană a  Autonomiei Locale ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

b) art. 1, alin. (5), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

c) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) art.2, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) art. 2, alin. (2), art. 40-57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al 

documentației tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice; 

- art. 44 alin (1), din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice cu modificările și completările 

ulterioare; 

            În temeiul art. 129, alin. (2) lit.b), alin. (4), lit. d), alin 7 lit.a , alin(9) lit. a), art. 139, alin. (3),  lit. 

d) art.196 lit.a) și art.243 alin1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere: 

 - Raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Cristian, înregistrat sub nr. 

20152/22.12.2022, privind aprobarea accesării Programului Operaţional Infrastructura Mare, a  analizei 

energetice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire centrală 

electrică fotovoltaică nedispecerizabilă în comuna Cristian, judeţul Brașov”;  

-  Referatul de Aprobare al primarului comunei Cristian;  

- Avizul Consiliului Local Cristian din ședința ordinară din data de 20.10.2022 Secțiunea 

Diverse IV, punctul 2 prin care se aprobă elaborarea cererii de finanțare  ce va avea ca scop înființarea 

unui parc fotovoltaic în comuna Cristian , respectiv în scopul depunerii în cadrul programului POIM – 

Axa prioritară 11: Măsuri deîmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei 

regenerabile la nivelul ăntreprinderilor, obiectivul specific 11.2: Măsuri de producere a energiei din 

surse regenerabile destinate autorităților administrației locale -CONSUM PROPRIU-; 

 -Analiza energetică şi Devizul general estimativ, întocmit de SC Power Inov Energy SRL, pentru 

obiectivul de investiții “Construire centrală electrică fotovoltaică nedispecerizabilă în comuna 

Cristian, judeţul Brașov”; 

 

Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate 1 ,2  şi 3  ale Consiliului local Cristian, la 

proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1  de pe ordinea de zi prin care se propune aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire centrală electrică 

fotovoltaică nedispecerizabilă în comuna Cristian, judeţul Brașov”, înregistrate sub nr. 

220/27.12.2022; nr. 279/27.12.2022 și nr. 274/27.12.2022; 

 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  OUG nr. 57/2019  privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 



 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 Art.1. Se aprobă participarea UAT Comuna Cristian la Programul Operaţional Infrastructură 

Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării 

energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.2: -Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile 

destinate autorităților administrației publice locale, Sprijinirea investițiilor destinate promovării 

producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul APL; 

 

 Art.2. Se aprobă analiza energetică pentru obiectivul de investiții  “Construire centrală 

electrică fotovoltaică nedispecerizabilă în comuna Cristian, judeţul Brașov”, conform  devizului 

din Anexa 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

  Art. 3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, conform Anexei nr. 2, pentru obiectivul de 

investiții “Construire centrală electrică fotovoltaică nedispecerizabilă în comuna Cristian, judeţul 

Brașov”, după cum urmează: 

 

Valoare totală a investiției: 

                      3.373.670,58lei fără TVA, respectiv 4.014.668,00 lei  cu TVA inclus; 

  din care:  

                C+M: 1.089.994,42 lei fară TVA  respectiv  1.297.093,36 lei cu TVA; 

          

Art.4. Se aprobă cheltuielile eligibile, neeligibile, precum şi contribuţia Bugetului local, după 

cum sunt cuprinse în Anexa 3 a prezentei hotărâri. 

  Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul comunei Cristian prin 

Compartimentul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cristian. 

Art.6. prezenta hotărâre se va comunica  după cum urmează: 1 ex.  Instituției Prefectului, 1 ex. 

colecție 1, ex. Primarului comunei Cristian, 1 ex. Compartiment Achiziții publice, 1 ex. pentru depunere 

împreună cu cererea de finanțare, și tuturor instituțiilor interesate.  

 

 

Adoptată la Cristian în data de 27.12.2022 

 

                              

    PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ     CONTRASEMNEAZĂ 

      Jan-Florin COȘULEȚ        pentru SECRETARUL GENERAL AL

            COMUNEI CRISTIAN 

            Anca -Delia NECULA 

              Cons. Jr. Angelica RUNCEANU 

        

       

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”  și 0”abțineri” din 12 

consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție 

 

Se comunică: 1 ex.  Instituției Prefectului, 1 ex. colecție 1, ex. Primarului comunei Cristian, 1 

ex. Compartiment Achiziții publice, 1 ex. pentru depunere împreună cu cererea de finanțare, și tuturor 

instituțiilor interesate; 

AR/AR/ 5 ex. 

 

 

 

 



 

 

Anexa 1 la HCL nr. 190/27.12.2022 

 

   
DEVIZUL GENERAL 

 
al obiectivului de investitii 

 
“Construire centrală electrică fotovoltaică nedispecerizabilă în comuna Cristian, judeţul Brașov” 

 
        

  Conform H.G. nr. 907 din 
2016 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara 
TVA) 

TVA Valoare cu 
TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL  1 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 

initiala 

0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOLUL  1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL  2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 29,000.00 5,510.00 34,510.00 

2.1 Drum acces catre zonele inaccesibile 29,000.00     

  TOTAL CAPITOLUL  2 29,000.00 5,510.00 34,510.00 

CAPITOLUL  3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii  10,000.00 1,900.00 11,900.00 

3.1.1 Studii teren 10,000.00 1,900.00 11,900.00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea avize acorduri si 
si autorizatii 

0.00 0.00 0.00 

3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare  130,000.00 24,700.00 154,700.00 

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii si deviz general 

90,000.00 17,100.00 107,100.00 

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

0.00 0.00 0.00 

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 

executie 

0.00 0.00 0.00 

3.5.6 Proiect tehnic si detaliile de executie 40,000.00 7,600.00 47,600.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 4,000.00 760.00 4,760.00 

3.7 Consultanta 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 

3.7.2 Audit financiar 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

3.8 Asistenta tehnica 9,000.00 1,710.00 10,710.00 



 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6,000.00 1,140.00 10,710.00 

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor  5,000.00 950.00 5,950.00 

3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 

control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de 
Stat in Constructii 

1,000.00 190.00 1,190.00 

3.8.2 Dirigentie de santier 3,000.00 570.00 3,570.00 

  TOTAL CAPITOLUL  3 173,000.00 32,870.00 205,870.00 

CAPITOLUL  4 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 693,996.28 131,859.29 825,855.57 

4.1.1 Constructii si instalatii 693,996.28 131,859.29 825,855.57 

4.2 Montaj utilaje, echipamente  tehnologice si functionale 346,998.14 65,929.65 412,927.79 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale care necesita 

montaj 

1,734,990.70 329,648.23 2,064,638.93 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotari 1,250.00 237.50 1,487.50 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOLUL  4 2,777,235.12 527,674.67 3,304,909.79 

CAPITOLUL  5 

Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6,245.97 1,186.73 7,432.70 

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00 

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 5,204.97 988.94 6,193.92 

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

1,040.99 197.79 1,238.78 

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructiilor - CSC 0.00 0.00 0.00 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 

0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 52,049.72 9,889.45 61,939.17 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00 

  TOTAL CAPITOLUL  5 83,295.69 15,826.18 99,121.87 

CAPITOLUL  6 

Cheltuieli pentru darea in exploatare 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 1,500.00 285.00 1,785.00 

6.2 Probe tehnologice si teste 41,639.78 7,911.56 49,551.33 

  TOTAL CAPITOLUL  6 43,139.78 8,196.56 51,336.33 

  CAPITOLUL  7 

  Cheltuieli aferente managementului de proiect  

7.1 Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect (ne-eligibile în 

cadrul acestui apel) 
      

7.2 Cheltuieli de deplasare pentru personal management proiect (ne-

eligibile în cadrul acestui apel) 
      

7.3 Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri, 

imobile și mijloace de transport), obiecte de inventar, materiale 

consumabile (ne-eligibile în cadrul acestui apel) 

      

7.4 Cheltuieli cu servicii de management proiect (ne-eligibile în cadrul 

acestui apel) 
268,000.00 50,920.00 318,920.00 

  TOTAL CAPITOLUL  7 268,000.00 50,920.00 318,920.00 

TOTAL GENERAL: 3,373,670.58 640,997.41 4,014,668.00 

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,089,994.42 207,098.94 1,297,093.36 

          



 

    

Anexa 2 la HCL nr. 190/27.12.2022 

 

Indicatorii obligatorii la nivel de proiect propusi spre aprobarea Consiliului local sunt: 
ID Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de măsură 

CO30 Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei electrice  din surse 

regenerabile 

566,4 MWh/an  

CO34 Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră  489.71 echivalent tone de CO2 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 
 



 

 
Anexa 3 la HCL nr. 190/27.12.2022 

 

 

 

 

Valoare totală a investiției: 

                      3.373.670,58lei fără TVA, respectiv 4.014.668,00lei  cu TVA inclus 

  din care:  

                C+M: 1.089.994,42 lei fară TVA   respectiv  1.297.093,36 lei cu TVA. 

 
Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei) 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 4.014.668,26 

I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 1,136,383.19 

I.b. Valoarea totala eligibilă  2.878.285,07 

II Contribuţia proprie, din care : 1.043.814,00 

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile  0,00 

II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta 1.136.383,19 

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 2.878.285,07 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


