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JUDE UL MARAMURES
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori pentru obiectivul de

investi ii „Instalarea sistemelor de înc lzire care utilizeaz  energie regenerabil , inclusiv
înlocuirea sistemelor clasice de înc lzire pentru sediul Consiliului Jude ean Maramure ”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Raportul Biroului Rela ii Interna ionale nr. 005/11.01.2011 i avizul favorabil al comisiei pentru
activit i economico-financiare;

Hot rârea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea con inutului-cadru al documenta iei
tehnico-economice aferente investi iilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investi ii i lucr ri de interven ii
 În baza art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale cu
modific rile i complet rile ulterioare;
 În temeiul art. 91, al (3) litera f), art. 97 al (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:
 Art.1. Se aprob  Studiul de fezabilitate i principalii indicatori pentru obiectivul de investi ii
„Instalarea sistemelor de înc lzire care utilizeaz  energie regenerabil , inclusiv înlocuirea
sistemelor clasice de înc lzire pentru sediul Consiliului Jude ean Maramure ” cu  indicatorii
tehnico-economici cuprin i în anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se împuternice te pre edintele
Consiliului Jude ean Maramure  care va  fi mandatat s  semneze orice documente necesare
implement rii acestui proiect.

Art.3. Prezenta hot râre se va publica în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  :
– Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
– Direc iei Economice;
– Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
– Direc iei Tehnice;
– Direc iei Planificare Teritorial i Urbanism;
– Biroului  Rela ii Interna ionale;
– Agen iei de Management Energetic Maramure ;
– Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din data de 18 ianuarie 2011 . Au fost prezenti 33 consilieri jude eni (total
consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                                                                                                      SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                 Dumitru Dumu a
Baia Mare, 18 ianuarie 2011
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Anex  la Hot rârea Consiliului jude ean  nr. 11 din 2011

CARACTERISTICI PRINCIPALE  I  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investi ii

„Instalarea sistemelor de înc lzire care utilizeaz  energie regenerabil , inclusiv înlocuirea

sistemelor clasice de înc lzire pentru sediul Consiliului Jude ean Maramure ”

BENEFICIAR: Consiliul Jude ean Maramure
AMPLASAMENT: jude ul Maramure , municipiul Baia Mare, str. Gheorghe incai nr. 46
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoare total  investi ie

Valoare f  TVA
(mii lei)

Valoare cu TVA
( mii lei)

Total valoare investi ie, din care: 3.064,37 3.799,69
Construc ii - montaj 1.122,10 1.391,40

DURATA DE REALIZARE (LUNI):
• 8 luni.

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):
• Puterea termica instalata a pompelor de caldura:  661,50  kW;
• Puterea termica instalata a colectorilor solari pentru ACM: 12,1 kW.

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTITIA, DUPA CAZ:

• Tipul sistemului de înc lzire înlocuit: Combustibil gazos;
• Precizarea gradului de utilizare: 50%;
• Precizarea randamentului instala iei propuse: 370%;
• Tipul sursei energetice regenerabile utilizate: geotermal.

LUCRARILE DE INTERVENTIE PROPUSE PRIN PROIECT SUNT:

• Instalare sistem de producere a energiei termice pentru înc lzirea spa iilor cu ajutorul energiei
geotermale (pompe de c ldur );

• Instalare sistem pentru prepararea apei calde menajere cu colectoare solare;
• Corpuri de înc lzire specifice înc lzirii cu pompe de c ldur  (ventiloconvectoare, etc.);
• Sisteme de automatizare pentru toate echipamentele de producere a energiei propuse i pe

instala iile interioare propuse. Automatizarea se va realiza în func ie de perioada de lucru,
temperatura interioar i exterioar , etc;

• Sisteme de monitorizare la distan i control a consumurilor energetice i a parametrilor
func ionali pentru toate echipamentele propuse.


