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HOTĂRÂRE 
privind acordul Consiliului Local pentru construire parc fotovoltaic în cadrul proiectului 

„Realizare Parc fotovoltaic în incinta S.C. MODERN CALOR S.A.” de către S.C. Modern Calor 
S.A. pe un teren proprietatea Unităţii administrativ teritoriale municipiul Botoşani   

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
      analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuṭ Andrei, privind acordul Consiliului Local 

pentru construire parc fotovoltaic în cadrul proiectului “Realizare Parc fotovoltaic în incinta S.C. MODERN 
CALOR S.A.” de către S.C. Modern Calor S.A., pe un teren proprietatea UAT Botosani, aflat în 
administrarea S.C. Modern Calor S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul 
Botoșani, nr 13256/12.07.2010, 
             având în vedere solicitarea S.C. Modern Calor S.A nr. 227 din 06.05.2022, privind acordul Consiliului 
local pentru construirea unui parc fotovoltaic în incinta societății, pe un teren aflat în administrarea societății 
conform Contractului delegare gestiune nr. 13256 din 12.07.2010 şi adresa S.C. Modern Calor S.A nr. 268 
din 25.05.2022 prin care în conformitate cu prevederile art.155²² din Legea nr. 31/1990 se solicită mandatarea 
reprezentantilor din adunarea generala a actionarilor, 

      văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu şi rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local,  

       în conformitate cu art. 129 alin (2) lit. (c) coroborat cu art. 129  alin. (6)  lit. b) din  Ordonanṭa de 
urgenṭă a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările ṣi 
completările ulterioare, ṣi art. 15 lit. (a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

       în temeiul cu art. 196 alin. (1) lit.(a) coroborat art. 139 alin. (3)  lit. g) și art. 240 alin. (2) din 
Ordonanṭa de urgenṭă a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificặrile ṣi completặrile ulterioare, 

                                                           
HOTĂRĂŞTE: 

 
           Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea S.C. Modern Calor S.A. privind construirea unui parc fotovoltaic 
în cadrul proiectului „Realizare Parc fotovoltaic în incinta S.C. MODERN CALOR S.A.”, pe un teren 
aflat în administrarea societății, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul 
Botoșani, nr 13256/12.07.2010, situat în strada Pacea nr 43 . 
            (2) Acordul Consiliului local al Municipiului Botoșani este condiționat de respectarea tuturor 
cerințelor impuse prin Certificatul de Urbanism și prin Autorizatia de construire. 

vArt. 2  Se acordă  mandat special domnilor consilieri TĂNASĂ MIHAIL – GABRIEL și 
BULIGA MARIUS, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. 
MODERN CALOR S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării 
Generale a Acționarilor a  S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani  după cum urmează :  



a) Vot „pentru” aprobarea proiectului “Realizare Parc Fotovoltaic în incinta SC 
Modern Calor SA Botosani” și participarea societatii Modern Calor S.A. la apelul de proiecte 
din Componenta C6 – Energie, Măsura de investiții I.1. “Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi 
de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară” în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) PNRR/2022/C6, conform documentelor 
programului.  

b) Vot „pentru” aprobarea Devizului general, Studiului de fezabilitate și Analizei Cost 
Beneficiu a investiției. 

c) Vot „pentru” aprobarea asigurarii tuturor resurselor financiare necesare 
implementării optime ale proiectului, în condițiile rambursării ulterioare, a tuturor cheltuielilor 
eligibile conform Devizului general, în conformitate cu legislația în vigoare. 

d) Vot „pentru” aprobarea finanțarea din bugetul propriu a tuturor cheltuielilor 
neeligibile strict necesare pentru asigurarea implementarii proiectului, dupa cum urmeaza: 

- Total proiect lei (fara TVA): 7,185,636.27 
- Total eligibil lei (fara TVA): 6,806,912.46 
- Total neeligibil (fara TVA): 378,723.81 
- TVA: 1,353,816.59. 
 Suma totala eligibila se imparte in: 
 Sprijin solicitat: 3,403,456.00 lei 
 Cofinantare proprie: 3,403,456.46 lei 
 Sursa contributie proprie: 

                               Credit bancar – 2.500.000 lei 
                               Surse proprii – 903.456,46 lei 

e) Vot „pentru” aprobarea împuternicirii domnului director general VARASCIUC 
BOGDAN-CATALIN, în calitate de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare 
întocmirii, aprobării, depunerii, contractării și implementării aferente proiectului și se 
nominalizează ca persoană de contact în relația cu Ministerul Energiei 

Art. 3 Reprezentanții Municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor la S.C. MODERN 
CALOR S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
           Art. 4 Primarul Municipiului Botoşani prin Serviciile aparatului de specialitate va lua măsuri de 
ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Patrimoniu şi  Instituţiei Prefectului Judeţul – 
Botoşani. 
          
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 
         Consilier, Dana Lăzăruc                                             Secretar general, Ioan Apostu 
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