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             Avizat, 

                Secretar 

                Craciun Adrian 

  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 

investiţie " Instalații sanitare producție apă caldă menajeră cu sistem de panouri solare si 

schimbător de căldură" 

 

  

 Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş 
Văzând Referatul de aprobare nr. 918/25.05.2020 a primarului comunei, Raportul de 

specialitate nr.918/1/25.05.2020  al responsabilului privind achizitile publice, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate; 

În conformitate cu prevederile art.44 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, modificată şi completată ulterior; Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public; Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică locală; HG nr. 907/2016 Hotarare privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 

fonduri publice 

  

În temeiul – art. 129, alin. 2 lit. b, alin. 7, lit. b, art.133 alin. 1, art.134 alin. 1 lit.a și alin. 3, 

art.135 alin. 1, alin. 3, alin. 4 și art.196 alin. 1 lit. a. din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

  

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie " Instalații sanitare 

producție apă caldă menajeră cu sistem de panouri solare si schimbător de căldură ", 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Comunei Cozma. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş, Primarul comunei 

Cozma, persoanele cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul Primariei comunei 

Cozma Mureş, Afişare. 

 

 

Iniţiator 

Primar 

Ormenişan Petru 
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Anexa la Hotărârea nr.21 /29.06.2020 

 

 

Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii 

" Instalații sanitare producție apă caldă menajeră cu sistem de panouri solare si schimbător 

de căldură "" 

 

 

1. Indicatori economici: 

Valoarea totală,C+M  exclusiv T.V.A. 22.131,93 lei ; 

Durata de realizare: circa 60 zile din momentul aprobării 

 

2. Indicatori tehnici: 

SE PREVEDE MONTAREA DE  INSTALATII SANITARE PRODUCTIE DE APA 

CALDA MENAJERA CU UN SISTEM DE PANOURI SOLARE SI SCHIMBATOR DE 

CALDURA CU PUTEREA DE 45 KW 

 
Instalatiile de panouri solare se compun din: 

- 8 panouri solare cu suprafata de 2,014 mp 
-              grup de pompare cu pompa de recirculara solara de grupa A si cu urmatoarele 
caracteristice tehnice: 
-              debit 300 l/h; 
-              inaltimea de pompare 8 mCA. 
-             grup de siguranta cu supapa siguranta, manometru,vas de expansiune,robinet de golire 

 
-             schimbator de caldura in placi cu putere de 45 kw prevazut cu pompa de recirculare 

grupa A cu urmatoarele caracteristici tehnice: 

-             debit 300l/h 

-             inaltimea de pompare 6mCA 

-             tevi din inox de 25mm prevazut cu izolatie de 10mm rezistenta la raze UV 

-             antigel pt. Instalatii solare cu un grad de diluare de 30% adica -28 grade 

 
 

 

 

 Presedinte de sedinţă,                                Contrasemnează pentru legalitate 

   Galatan Vasile                                             Secretar general UAT  Cozma 

                                                         Crăciun Adrian  
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NR. 918/25.05.2020 

Referat de aprobare 

 

La proiectul de hotarâre privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici la obiectivul de 

investiţii " Instalații sanitare producție apă caldă menajeră cu sistem de panouri solare si 

schimbător de căldură la Căminul de Bătâni Socolu de Cîmpie, judeţul Mureş " 

 

 

     Având în vedere obligaţiile ce îi revin administraţiei publice locale conform  OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, intenţionează prin programul de investiţii al anului 2020 

să realizeze lucrari de Instalații sanitare producție apă caldă menajeră cu sistem de panouri 

solare si schimbător de căldură. 

     În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 

de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 

Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (8) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a consiliului local este supus 

dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de inițiator. 

Drept urmare, prezint spre analiză și aprobare Consiliului local Proiectul de hotarare 

privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii " Instalații sanitare 

producție apă caldă menajeră cu sistem de panouri solare si schimbător de căldură la 

Căminul de Bătâni Socolu de Cîmpie, judeţul Mureş " 

 

 

 

Primar 

Ormenisan Petru 
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Nr. 918/1/25.05.2020 

 

Raport de specialitate  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici la obiectivul de 

investiţii " Instalații sanitare producție apă caldă menajeră cu sistem de panouri solare si 

schimbător de căldură la Căminul de Bătâni Socolu de Cîmpie, judeţul Mureş " 

 

Având în vedere Obligatiile Autoritatii Publice Locale, conform prevederilor art. 129, alin. 

7 lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ care prevede că : 

In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei 

sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 

privind: 

 b.)  serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in 

nevoie sociala; 
Cât și faptul că această investiție are drept scop necesitatea satisfacerii unor cerinţe şi nevoi 

de utilitate publică ale comunităţilor locale,şi anume:  

-ridicarea gradului de confort şi pentru a realiza o economie in timp,prin asigurarea condițiilor 

optime în cadrul Căminului de Bătâni Socolu de Cîmpie, judeţul Mureş . 

Pentru realizarea acestora se prevede montarea de  

INSTALATII SANITARE PRODUCTIE DE APA CALDA MENAJERA CU UN SISTEM DE 

PANOURI SOLARE SI SCHIMBATOR DE CALDURA CU PUTEREA DE 45 KW 

Instalatiile de panouri solare se compun din: 

- 8 panouri solare cu suprafata de 2,014 mp 

-              grup de pompare cu pompa de recirculara solara de grupa A si cu urmatoarele 

caracteristice tehnice: 

-              debit 300 l/h; 

-              inaltimea de pompare 8 mCA. 

-             grup de siguranta cu supapa siguranta, manometru,vas de expansiune,robinet de golire 

-             schimbator de caldura in placi cu putere de 45 kw prevazut cu pompa de recirculare 

grupa A cu urmatoarele caracteristici tehnice: 

-             debit 300l/h 

-             inaltimea de pompare 6mCA 

-             tevi din inox de 25mm prevazut cu izolatie de 10mm rezistenta la raze UV 

-             antigel pt. Instalatii solare cu un grad de diluare de 30% adica -28 grade 

 
Valoarea totală,C+M  exclusiv T.V.A. 22.131,93 lei ; 

Durata de realizare: circa 60 zile din momentul aprobării 

Faţă de cele menţionate mai sus, propunem Consiliului local al comunei Cozma aprobarea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie 

" Reabilitare reţea de iluminat public în comuna Cozma, judeţul Mureş " 

    

Întocmit, 

Contiu Dorin - Responsabil achizitii publice 

 

  


