
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivele de investiţii: 
- „ Montare sistem solar înc ălzire apa calda menajera la  

Spitalul Jude ţean de Urgenta Slatina” 
- „Montare sistem solar înc ălzire apa calda menajera la  

  Complex servicii persoane adulte Slatina” 
 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive nr.7877/18.09.2009 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr:7878/18.09.2009; 
-Raportul comun nr.7879/18.09.2009  al Direcţiei Buget-Finanţe şi Compartimentului 
Unitatea de Implementare a Proiectelor; 
-Raportul nr.7964/22.09.2009  al comisiei pentru studii economico - sociale, buget - 
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului  
-Raportul nr.7966/22.09.2009 al comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 
-Raportul nr.7969/22.09.2009 al comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
-Raportul nr.7970/22.09.2009 al comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate 
ştiinţifică, sănătate, protecţie copii şi culte; 
-Raportul nr.7972/22.09.2009 al comisiei pentru agricultură, silvicultură, servicii 
publice şi comerţ; 
-Raportul nr.7974/22.09.2009 al comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 
-Prevederile Ordinului nr. 565 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ghidului de 
finan ţare a „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”. 
-In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr .28/2008 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii. 



-Prevederile art. 44  şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

      În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 a administra ţiei publice locale  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adopt ă prezenta HOT ĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în 
anexa nr.1, pentru obiectivul de investiţii: „ Montare sistem solar încălzire apa calda 
menajera la Spitalul Judeţean de Urgenta Slatina”.                                
 

Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în 
anexa nr.2, pentru obiectivul de investiţii: „Montare sistem solar încălzire apa calda 
menajera la Complex servicii persoane adulte Slatina” .  
 
Art.3 .  Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget-Finanţe, Direcţiei Tehnică-
Investiţii, Direcţiei Contabilitate-Financiar-Administrativ, Compartimentului Unitatea de 
ImpIementare a Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.    
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
                                                             
                                                               ANEXA  nr.1 la Hotărârea nr.129/24.09.2009 

                                                                            
 
 

INDICATORI  
tehnico-economici pentru obiectivul de investi ţie  

 "Montare sistem solar incalzire ACM la 
Spitalul Judetean de Urgenta Slatina"     

 
 

1. Total investitie  =  1.563.196,92   lei  (inclusiv TVA)     reprezentand  366.388,59    Euro 
       Curs valutar                   1 Euro = 4,2665 lei/euro 
 
       Din care C+M  =   444.054,66  lei    (inclusiv TVA)        reprezentand   104.079,38    Euro 
  
 

2.  Principalele caracteristici : 
 

Nr. Denumire material UM  Cant   

crt.      

1 Panouri solare cu tuburi vidate Ø70x2000 Buc 120  
2 Vas expansiune 150 l  Buc 6  
3 Controler SP24 Buc 6  
4 Pompa RS 30/7 Buc 6  

5 Vas expansiune 500 Buc 6  

6 Boiler indirect 5000 l  Buc 6  

7 Tablouri automatizare Buc      6  
 
 
 -   Costul gazelor naturale economisite intr-un an este : 
     8 luni x 20.908,42 lei+4 luni x 5.227,10 lei = 188.175,78 lei 
 
  -    Durata de viata este de peste 15-20 ani  
 
  -    Costurile de exploatare foarte mici ( circa 5% din costurile unei instalaţii clasice pe gaze 
naturale. 
 
 
 
 

Compartiment 
Unitatea de Implementare a Proiectelor 

Întocmit 
Oancă Gerard Ovidiu 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
                                                             
                                                               ANEXA  nr.2 la Hotărârea nr.129/24.09.2009 

                                                                            
 
 

INDICATORI  
tehnico-economici pentru obiectivul de investi ţie  

- „Montare sistem solar înc ălzire apa calda menajera la  
  Complex servicii persoane adulte Slatina” 

 
 

1. Total investitie  =  220.536,49    lei   (inclusiv TVA)     reprezentand     51.690, 26  Euro 
       Curs valutar                   1 Euro = 4,2665 lei/euro 
 
       Din care C+M  =  62.986,99   lei   (inclusiv  TVA)        reprezentand  14.763,15   Euro 

 
2. Principalele caracteristici : 

 
Nr. 
crt. Denumire material UM Cant 

    
1 Panouri solare cu tuburi vidate Ø70x2000 Buc 20 
2 Vas expansiune 50 l  Buc 2 
3 Controler SP24 Buc 2 
4 Pompa RS 30/7 Buc 2 
5 Vas expansiune 200 Buc 2 
6 Boiler indirect 2000 l  Buc 2 
7 Tablouri automatizare Buc 2 

 
 
 -   Costul gazelor naturale economisite intr-un an este : 
     8 luni x 2.323,16 lei+4 luni x 580,79lei = 20.908,44 lei 
 
  -    Durata de viata este de peste 15-20 ani  
 
  -    Costurile de exploatare foarte mici ( circa 5% din costurile unei instalatii clasice pe gaze 
naturale. 
 
 

Compartiment 
Unitatea de Implementare a Proiectelor 

Întocmit 
Oancă Gerard Ovidiu 


