ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice
„Surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară:
Având în vedere:
- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul
278/CLM/23.07.2019;
- raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice nr. 88.616/2019;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea
lucrărilor publice, protectia mediului si turism a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- avizul nr. 73/2019 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice;
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), (2), lit. b) și (4), lit. d), art.
139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii publice „Surse alternative de
asigurare a agentului termic în municipiul Buzău”, conform anexei nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiții publice „Surse alternative de asigurare a agentului termic în
municipiul Buzău”, prevăzuți în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.3.- Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în prezenta
hotărâre se va face din bugetul local, precum si alte fonduri legal constituite,
conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.
Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Investiţii, Achiziţii Publice şi Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Ştefan Ţăndărescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

Buzău, 30 iulie 2019
Nr. 167

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în ședinţa din data de 30 iulie 2019, cu respectarea prevederilor art.
139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 4 abţineri și 0 voturi împotrivă,
din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi la ședinţă.

ANEXA NR. 2
la Hotărârea nr. 167 din 30 iulie 2019
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE
„Surse alternative de asigurare a agentului termic
în municipiul Buzău”

 Valoarea totală a investiţiei :
din care: construcţii-montaj :

 Durata de execuţie

8.479.734,66 lei , cu TVA
4.537.670,27

6 (sase)

luni

lei , cu TVA

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 278/CLM/23.07.2019

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice
„Surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău”

Studiul de analiza si solutii tehnice face parte din programul de crestere
a eficientei si sigurantei functionale a sistemului de termoficare din Municipiul
Buzau prin analiza si identificarea unor variante alternative de producere si
furnizare a agentului termic primar prin utilizarea unor surse proprii avand ca
baza de pornire actualul inventar pentru retelele de termoficare, surse proprii
de producere a energiei termice primara (centrale termice de cvartal) si a
substatiilor de transformare existente (puncte si module termice).
Sunt vizate in aceasta faza proiectarea si executia a trei centrale
termice de zona care vor produce si furniza in sistem apa fierbinte catre
sectoare independente ale sistemului de retele de termoficare ce au
racordate puncte si module termice de pe aproape intreg Municipiul Buzau.
Studiul de solutii precum si elaborarea proiectului in ansamblu sunt
structurate pe 3 obiecte, respectiv :
- Obiectul 1: Centrala termica de zona pentru producere agent termic
primar
CT1-MICRO II, cuplata cu punctul termic PT16,
- Obiectul 2: Centrala termica de zona pentru producere agent termic
primar
CT7, cuplata cu punctul termic PT7-Caraiman,
- Obiectul 3 : Centrala termica de zona pentru producere agent termic
primar
CT4-Dorobanti 1, cuplata cu punctul termic PT4 .
Capacitatea termica totala a celor trei centrale termice de zona este
estimate la cca 20Gcal/h.
Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat se va face din fondurile
bugetului local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii .

Faţă de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alăturatul proiect de
de hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice
Nr. 88616/2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice
„Surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău ”
Studiul de analiza si solutii tehnice face parte din programul de crestere
a eficientei si sigurantei functionale a sistemului de termoficare din Municipiul
Buzau prin analiza si identificarea unor variante alternative de producere si
furnizare a agentului termic primar prin utilizarea unor surse proprii avand ca
baza de pornire actualul inventar pentru retelele de termoficare, surse proprii
de producere a energiei termice primara (centrale termice de cvartal) si a
substatiilor de transformare existente (puncte si module termice).
Sunt vizate in aceasta faza proiectarea si executia a trei centrale
termice de zona care vor produce si furniza in sistem apa fierbinte catre
sectoare independente ale sistemului de retele de termoficare ce au
racordate puncte si module termice de pe aproape intreg Municipiul Buzau.
Studiul de solutii precum si elaborarea proiectului in ansamblu sunt
structurate pe 3 obiecte, respectiv :
- Obiectul 1: Centrala termica de zona pentru producere agent termic
primar CT1-MICRO II, cuplata cu punctul termic PT16,
- Obiectul 2: Centrala termica de zona pentru producere agent termic
primar CT7, cuplata cu punctul termic PT7-Caraiman,
- Obiectul 3 : Centrala termica de zona pentru producere agent termic
primar CT4-Dorobanti 1, cuplata cu punctul termic PT4 .
Capacitatea termica totala a celor trei centrale termice de zona este
estimate la cca 20Gcal/h.
Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat se va face din fondurile
bugetului local, precum si alte fonduri legal constituite, conform listelor de
investitii aprobate potrivit legii .

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al
Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

Şef Serviciu Investiţii, Achizitii Publice
Aurelia Turcoman

