
 
HOTĂRÂREA NR.359 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ”REABILITARE SACET MANGALIA” 

 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 23.12.2020, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.379/22.12.2020, inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.72192/22.12.2020; 

• Raportul de specialitate al Direcției Achiziții, Investiții și Programe de Dezvoltare din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.72193/22.12.2020; 

• Documentația tehnică, respectiv Studiu de fezabilitate, întocmit de către S.C. ELSACO ESCO S.R.L., cod 

SF I/I; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Programul operațional infrastructură mare 2014-2020 Axa prioritară 7. Creşterea eficienţei energetice la 

nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.1 Creşterea eficienţei 

energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate, 

POIM/785/7/1/ Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei 

termice în orașele selectate și în alte orașe – proiecte noi; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului 

Local Mangalia;  

 În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b)coroborat cu alin.(4) lit.d), alin.(7) lit.a), art.139 alin.(3) 

lit.a), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă documentația tehnico – economică, faza Studiu de Fezabilitate, aferentă proiectului 

”REABILITARE SACET MANGALIA”, întocmită de către S.C. ELSACO ESCO S.R.L. 

 

Art.2 Se aprobă Indicatorii tehnico – economici menționați în documentația tehnică, faza Studiu de Fezabilitate 

aferenți proiectului ”REABILITARE SACET MANGALIA”,  întocmită de către S.C. ELSACO ESCO S.R.L. 

conform anexei care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 

 

Art.3 Se aprobă valoarea rezultată din devizul general al investiției  în  cuantum  de  102.813.858,77 lei cu T.V.A.  

din care C + M = 41.374.937,45 lei cu T.V.A. 

 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 

specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul 

Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi aduse la cunoștința 

cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi 

”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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