HCL nr. 77/2006
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 77
din 27 iulie 2006
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici ai Centralei cu cogenerare (CET) din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2006,  
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 11396/26.07.2006;
- Raportul Serviciului urbanism şi investiţii din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,
înregistrat la nr.
11397/26.07.2006;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Regulamentul de selecţie a beneficiarilor cofinanţărilor prevăzute în Programul naţional pentru reducerea costurilor cu energia pentru
populaţie, prin creşterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în anul 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 320/2006;
- Adresa SC „Bucovina Ecotermgaz” SA Suceava înregistrată la nr. 1592/2006;
În temeiul art. 38 alin. (4) lit. „a”, art. 46 şi art. 48 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, aşa cum a fost modificată şi
completată prin Legea nr. 286/2006,
HOTĂRĂŞTE
          Art.1. Aprobă indicatorii de eficienţă energetică pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu căldură din Municipiul Câmpulung
Moldovenesc după cum urmează:
E – valoarea economiei anuale de energie obţinută prin implementarea proiectului
E = 122.319 MWh /an
E = 105.175 Gcal /an
E = 15.025 top /an (tone echivalent petrol /an)
Efinanciar = 10.391.415 RON /an
Isp – Investiţia specifică aferentă economiei de energie prin implementarea proiectului (raportul dintre valoarea totală actualizată a investiţiei şi
economia de energie obţinută prin intermediul proiectului)
Isp = 3.274 RON /tep
Dre – durata de recuperare a investiţiei prin economia de energie realizată (calculată prin raportarea valorii totale actualizate a investiţiei la
valoarea financiară a economiei anuale de energie obţinute prin implementarea proiectului)
Dre = 13,44 ani
Rcost – valoarea cu care se reduce costul de livrare a unităţii de energie termică
Pliv. pr. = 150,53 RON /Gcal – preţ livrare energie termică, conform proiect
Pliv. iniţ                                       – preţ livrare energie termică iniţial
Rcost = Pliv. iniţ. – Pliv. pr.
Art.2. Se însuşeşte valoarea contractului nr. 5285 din 11.05.2005 încheiat între Consiliul Judeţean Suceava şi SC Loial Impex SRL pentru
executarea Centralei cu cogenerare (CET) Câmpulung Moldovenesc pentru suma de 24.156.744 RON fără TVA şi plata decontărilor până la data de
31.12.2005 în sumă de 11.361.612 RON fără TVA.
Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul urbanism şi investiţii va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              
           dr. Florin Frăţeanu
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