
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
CT DE

privind  participarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  proiectul  „Creşterea  eficienţei 
preparării  Apei  Calde  Menajere  (ACM)  la  Spitalul  Clinic  Judetean  de  Urgenta 
Ilfov,  prin utilizarea energiilor regenerabile”,  în cadrul  „Programului de înlocuire 
sau  de  completare  a  sistemelor  clasice  de  încălzire  cu  sisteme  care  utilizează 
energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului finanţat prin Administraţia Fondului 
de Mediu “

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov   nr......../..............2009;

- Raportul Direcţiei Lucrări Publice nr........./............2009;

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al 

judeţului;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi 

studii economice;

- Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;

- Raportul de avizare al Comisiei de administratie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,sociale, 

comerţ,privatizare şi integrare europeană. 



În temeiul prevederilor art. 91 alin  (1) lit. d), şi f) şi alin.(5) lit.a) pct.3 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare .

În  temeiul  prevederilor  art.  97  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare .

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă participarea  Consiliul Judeţean Ilfov cu proiectul “Creşterea 
eficienţei  preparării  Apei  Calde Menajere (ACM) la  Spitalul  Clinic  Judetean de 
Urgenta Ilfov, prin utilizarea energiilor regenerabile”, în cadrul  „Programului de 
înlocuire  sau  de  completare  a  sistemelor  clasice  de  încălzire  cu  sisteme  care 
utilizează energie solară ,energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care 
conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, finanţat prin Administraţia 
Fondului de Mediu “.

Art.  2  –  În  cazul obţinerii  finanţării  externe  pentru  proiect  se  aprobă  plata 
cofinanţării  în valoare de 423,33 mii lei cu TVA reprezentând 35% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului . 

Art.  3  -  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliul  Judeţean Ilfov să semneze 
contractul de finanţare precum şi documentele aferente. 

Art.  4.  – Direcţiile  de specialitate  din cadrul  Consiliului  Judeţean Ilfov  vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      P R E Ş E D I N T E,

  Cristache RĂDULESCU 
    

                                                            

 

                                                                                                                Avizează,

                                                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI

   Monica TRANDAFIR



Nr. ............

Din .....................

                              

Nr.  __________   din _________  2009

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Ordinul  nr.565/08.05.2009,  a  fost  aprobat   Ghidul  de finanţare  a Programului  de 

înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de Încalzire cu sisteme care utilizează energie 

solară , energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii 

aerului , apei şi solului,  al cărui scop îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului , apei şi solului , 

prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi 

pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră , 

precum  şi  stimularea  utilizării  sistemelor  care  folosesc  în  acest  sens  sursele  de  energie 

regenerabilă nepoluante . 

Obiectul acestui Program îl reprezintă finanţarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor 

de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară , energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii 

apei,aerului şi solului . 

Potrivit proiectului beneficiarii finanţării sunt solicitanţii al caror proiect a fost aprobat şi 

care au încheiat contract pentru finanţare cu Administraţia Fondului de Mediu .

Astfel, în categoria beneficiarilor pot intra unităţile administrativ –teritoriale şi autorităţi centrale, 

care pot depune proiecte de finanţare a sistemelor de încălzire şi preparare a apei calde menajere 

destinate imobilelor din patrimoniu sau aflate în administrarea acestora, inclusiv pentru unităţile 

sanitare,  instituţiile  de  învăţământ,  asezămintele  sociale,  culturale  şi  pentru  asociaţiile  de 

proprietari cu personalitate juridică . 

Consiliul  Judeţean  Ilfov  a  solicitat  realizarea  unui  Studiu  de  Fezabilitate  în  vederea 

eficientizării consumului de energie în vederea preparării Apei Calde Menajere (ACM) pentru 

unitatea sa Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, Bucuresti, B-dul Basarabia, nr.49-51, sector 

2,  bazat  pe utilizarea de pompe de caldura aer-apa pentru preparea  ACM .      

 

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



Finanţarea se acordă prin modalitatea nerambursabilă ca procent din cheltuielile eligibile ale 
proiectului.  Procentul  de  cheltuieli  eligibile  nefinanţat  constituie  contribuţia  proprie  a 
solicitantului şi este asigurată din surse financiare proprii . 

Cota de finanţare constituie criteriu de evaluare şi este punctat în felul următor :
Criterii de evaluare Punctaj
- cota de finanţare
20% - 0 puncte
30% - 2 puncte
35% - 4 puncte
40% - 8 puncte
45% -12 puncte
50% - 16 puncte
Peste 50% - 20 de puncte

4 pct.

- tipul sistemului de încălzire înlocuit  
Combustibil solid - 20 de puncte
Combustibil lichid - 15 puncte
Combustibil gazos - 10 puncte

10

- raportul cost-beneficiu al instalaţiei 20.
- gradul de utilizare şi randamentul instalaţiei propuse 20
 Total punctaj de autoevaluare 54 puncte  din 

maxim 80 puncte
Procent  punctaj 67,5 %

În studiul  de fezabilitate  elaborat  de SC TONIC AGENCY SRL se recomandă o cotă de 
finanţare de 35% din valoarea proiectului pentru a se obţine 4 puncte . 
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general este de 1209,52  mii lei cu TVA din care :

C+M in valoare de 1059, 58 mii lei
65% finanţare nerambursabilă , asigurată de Administraţia Fondului pentru Mediu , în valoare 

de  786,19 lei cu TVA ;
35% contribuţie proprie în proiect în valoare de 423,33 mii lei cu TVA 
Durata de implementare  a proiectului 5-6  luni. 

  Faţă de cele relatate mai sus s-a  iniţiat Proiectul de Hotărâre alăturat pe care îl supunem 

spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov. 

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                            VICEPREŞEDINTE, 



  Gheorghe ROMAN                                                              Cristina MANICEA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV 
DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE 

RAPORT

privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul  “Creşterea eficienţei 
preparării  Apei  Calde  Menajere  (ACM)  la  Spitalul  Clinic  Judetean  de  Urgenta 
Ilfov, prin utilizarea energiilor regenerabile”  în cadrul Programului de înlocuire sau 
de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 
solară,  energie  geotermală  şi  energie  eoliană  ori  alte  sisteme  care  conduc  la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului finanţat prin Administraţia Fondului 
de Mediu “

  Prin Ordinul nr. 565/08.05.2009 , a fost aprobat  Ghidul de finanţare a Programului de 

înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de Încalzire cu sisteme care utilizează energie 

solară , energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii 

aerului , apei şi solului,  al cărui scop îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului , apei şi solului , 

prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi 

pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră , 

precum  şi  stimularea  utilizării  sistemelor  care  folosesc  în  acest  sens  sursele  de  energie 

regenerabilă nepoluante . 

Obiectul acestui Program îl reprezintă finanţarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor 

de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie 

solară , energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii 

apei,aerului şi solului . 

Potrivit proiectului beneficiarii finanţării sunt solicitanţii al caror proiect a fost aprobat şi 

care au încheiat contract pentru finanţare cu Administraţia Fondului de Mediu .

Astfel , în categoria beneficiarilor pot intra unităţile administrativ –teritoriale şi autorităţi centrale, 

care pot depune proiecte de finanţare a sistemelor de încălzire şi preparare a apei calde menajere 

destinate imobilelor din patrimoniu sau aflate în administrarea acestora, inclusiv pentru unităţile 

sanitare,  instituţiile  de  învăţământ  ,  asezămintele  sociale  ,  culturale  şi  pentru  asociaţiile  de 

proprietari cu personalitate juridică . 

Consiliul  Judeţean  Ilfov  a  solicitat  realizarea  unui  Studiu  de  Fezabilitate  în  vederea 

eficientizării consumului de energie în vederea preparării Apei Calde Menajere (ACM) pentru 



unitatea sa Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, Bucuresti, B-dul Basarabia, nr.49-51, sector 

2,  bazat  pe  utilizarea de pompe de caldura aer-apa pentru prepararea ACM .      

 

Finanţarea se acordă prin modalitatea nerambursabilă ca procent din cheltuielile eligibile ale 
proiectului.  Procentul  de  cheltuieli  eligibile  nefinanţat  constituie  contribuţia  proprie  a 
solicitantului şi este asigurată din surse financiare proprii . 

Cota de finanţare constituie criteriu de evaluare şi este punctat în felul următor :
Criterii de evaluare Punctaj
- cota de finanţare
20% - 0 puncte
30% - 2 puncte
35% - 4 puncte
40% - 8 puncte
45% -12 puncte
50% - 16 puncte
Peste 50% - 20 de puncte

4 pct.

- tipul sistemului de încălzire înlocuit  
Combustibil solid - 20 de puncte
Combustibil lichid - 15 puncte
Combustibil gazos - 10 puncte

10

- raportul cost-beneficiu al instalaţiei 20.
- gradul de utilizare şi randamentul instalaţiei propuse 20
 Total punctaj de autoevaluare 54 puncte  din 

maxim 80 puncte
Procent  punctaj 67,5 %

În studiul  de fezabilitate  elaborat  de SC TONIC AGENCY SRL se recomandă o cotă de 
finanţare de 35% din valoarea proiectului pentru a se obţine 4 puncte . 
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general este de 1209,52  mii lei cu TVA din care :

C+M in valoare de 1059, 58 mii lei
65% finanţare nerambursabilă , asigurată de Administraţia Fondului pentru Mediu , în valoare 

de  786,19 lei cu TVA ;
35% contribuţie proprie în proiect în valoare de 423,33 mii lei cu TVA 
Durata de implementare  a proiectului 5-6  luni. 

  Faţă  de  cele  de mai  sus  am întocmit  prezentul  raport  pentru a  însoţi  proiectul  de hotărâre 

alăturat.

           
DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE
                                                   Gabriel-MIHAI  CONSTANTIN 
                                                                                                       

                                                                                                                          SEF SERVICIU 
                                                                                                               Lucrari Publice si Achizitii 
                                                                                                                    Constantin CALINOIU 



                                                                                                                                  Intocmit ,
          Rely DINCA


	R O M Â N I A
	JUDEŢUL ILFOV
	PROIECT DE HOTĂRÂRE
	Din .....................

	EXPUNERE DE MOTIVE



