ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. _______/2022
al Consiliului Județean Harghita

Descrierea Programului
”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei
electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT - urile din județul
Harghita în perioada 2022-2028”

Capitol I: Definiții
1.1 Prezentul Program stabilește cadrul general în care UAT Județul Harghita prin
Consiliul Județean Harghita cofinanțează din bugetul județului servicii de consultanță
care vor fi realizate pentru UAT Județul Harghita, respectiv UAT-urile participante în
program, cu privire la identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de
producere al energiei electrice/ termice din sursele regenerabile de energie.
1.2 Susținerea financiară a unor asemenea servicii de consultanță are la bază înțelegerea
necesității folosirii unor resurse alternative și ecologice, de reducerea costurilor pe
termen mediu și lung, prin realizarea unor obiective de investiții în sisteme de producere
de energie electrică/ termică utilizând surse sursele regenerabile de energie.
1.3 Scopul programului este dezvoltarea economico-socială a județului Harghita prin
creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică/ termică necesară consumului
infrastructurii publice proprie al fiecărui UAT şi dezvoltarea unor infrastructuri necesare
stimulării utilizării vehiculelor electrice.
1.4 Obiectivul programului este identificarea unor soluții de utilizare la nivel local a
surselor regenerabile de energie, care să conducă la creşterea capacităților de producere
a energiei electrice/ termice, cum ar fi realizarea unor soluții aplicabile la nivelul nevoilor
UAT-urilor (de ex.: înființarea unor parcuri fotovoltaice, a unor stații de încărcare a
mașinilor electrice, reabilitarea clădirilor prin eficientizarea energetică, implementarea
unor soluții inteligente pentru localități, etc).
1.5 Finanțarea programului se realizează din bugetul județului precum și din bugetul
local al UAT-urilor participante în program.
UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita intenționează să cofinanțeze o
cota-parte de max. 67 % din valoarea serviciilor prestate fiecărei UAT participantă în
program.

1.6 Totalul sumelor ce se vor angaja și plățile anuale sunt corelate cu posibilitățile
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul bugetar respectiv al Județului Harghita și al
UAT-urilor participante în program.
1.7 Decontarea sumelor privind serviciile prestate se va face doar pe baza documentelor
justificative și a destinațiilor legale conform cap. 3.1 lit. e) și f).
1.8 Unitățile administrativ-teritoriale solicitante vor îndeplini anumite condiții de
eligibilitate stabilite prin prezentul Program. De asemenea, ele vor fi supuse unor
evaluări din partea reprezentanților autorității publice județene conform cap. 2.1.
1.9 Solicitările unităților administrativ-teritoriale privind participarea în program se vor
depune la adresa de email info@judetulharghita.ro al Consiliului Județean Harghita, în
care vor fi identificate serviciile de consultanță preconizate a fi necesare, tipul de
investiție și o estimare privind numărul de ore de consultanță necesare.
Data limită de depunere a solicitărilor de finanțare pentru servicii de consultanță se va
stabili ulterior și va fi comunicată în scris.
1.10 Colaborarea dintre autoritatea publică județeană și autoritatea publică locală are la
bază un contract de asociere și un scop de interes comun.
Capitolul II: Condiții pentru obținerea cofinanțării
2.1 Condițiile care trebuiesc îndeplinite de unitățile administrativ-teritoriale din județ
sunt următoarele:
a) să depună cererea de participare la program în care să fie menționat serviciile de
consultanță preconizate a fi necesare, tipul de investiție și o estimare privind
numărul de ore de consultanță necesare;
b) să nu se afle în litigiu cu autoritatea publică județeană;
c) să nu aibă obligații de plată exigibile la autoritatea publică județeană;
d) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de
participare la program;
e) obiectivele de investiții pentru care sunt necesare serviciile de consultanță în
cadrul Programului, să fie corelate cu obiectivele strategice prevăzute în Strategia
energetică a României 2020-2030 cu perspectiva anului 2050, cu obiective
strategice locale și județene cu perspectiva anului 2050, respectiv să se încadreze
în prioritatea nr. 4 ”Construim un județ verde”, una din cele 13 priorități stabilite
de către Consiliului Județean Harghita pentru perioada 2020-2030.
Capitolul III: Descrierea succintă a programului

3.1. Etapele programului sunt următoarele:
a) centralizarea și evaluarea cererilor de participare la program;
b) încheierea contractelor de asociere cu UAT-urile participante în program;
c) achiziționarea serviciilor de consultanță prin intermediul Unității Centralizate de
achiziții publice pentru realizarea la nivelul fiecărui UAT participantă a unui
”Studiu privind oportunități de investiții în noi capacități de producție al
energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie”;
d) implementarea programului, raporturi trimestriale din partea UAT-ului beneficiar,
raporturi trimestriale din partea societății, prestatorul al serviciilor de specialitate;
e) Predarea și primirea ”Studiului privind oportunități de investiții în noi capacități
de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie”
print-un proces verbal de predare – primire semnat de fiecare parte implicată;
f) aprobarea prin Consiliul Local al fiecărui UAT al obiectivelor, soluțiilor și al
propunerilor de oportunități de investiții identificate în noi capacități de
producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie,
prezentate în studiile de specialitate realizate și preluate prin procesele verbale
de predare – primire;
g) decontarea sumelor pentru servicii de consultanță;
h) transmiterea unui raport de implementare de către UAT-urile participante către
Consiliul Județean Harghita pe o perioadă de minim 5 ani cu privire la măsurile
luate în implementarea și realizarea investițiilor în domeniul obținerii energiei
electrice din surse regenerabile identificate în ”Studiul privind oportunități de
investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele
regenerabile de energie”, ca rezultat al prestării serviciilor de consultanță în
cadrul prezentului program.
3.2. Procesul de evaluare, aprobare: contractare, implementare şi urmărire în cadrul
programului:
a) depunerea cererilor de participare la program de către unitățile administrativteritoriale din județul Harghita la sediul Consiliului Județean Harghita;
b) evaluarea și selectarea cererilor depuse și înregistrate la Consiliul Județean
Harghita, prin stabilirea listei de priorităţi împreună cu consiliile locale în cauză, cu
privire la realizarea investiţiilor propuse, contribuția locală, numărul locuitorilor
respectiv potențialul turistic și economic al zonei;
c) stabilirea bugetului programului pentru anul bugetar respectiv, în baza numărului
solicitării înregistrate și al unui studiu de piață;
d) aprobarea printr-o Hotărâre al Consiliului Județean Harghita a listei UAT-urilor
participante la program.
3.3. Procesul de contractare:
a) stabilirea condiţiilor de asociere, a cotei de participare la finanțarea proiectului,
evidenţierea surselor de finanţare din care se va asigura bugetul programului;

b) semnarea contractului de asociere între UAT. Județul Harghita prin Consiliul
Judeţean Harghita şi UAT-rile interesate, a condiţiilor de asociere, a cotei de
participare la finanţarea proiectului, evidenţierea surselor de finanţare care vor fi
accesate;
e) Achiziționarea prin intermediul Unității Centralizate de achiziții publice a
serviciilor de consultanță, prin întocmirea și încărcarea documentației de achiziție
publică aferente Consiliului Județean Harghita și la UAT-urilor participante la
program;
f) Încheierea contractului de servicii de consultanță de specialitate pentru realizarea
”Studiu privind oportunități de investiții în noi capacități de producție al
energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie” între societatea
declarată câștigătoare în urma finalizării procedurii achiziției publice, Consiliul
Județean Harghita și cu fiecare UAT participantă la program.
3.4. Monitorizarea prestării și achitarea serviciilor consultanță:
a) monitorizarea derulării contractului prin realizarea de rapoarte periodice de către
prestator și aprobarea acestuia de către UAT-urile beneficiare prin semnarea unui
proces verbal de predare-primire pentru fiecare în parte și transmiterea acestora
în format electronic către Consiliul Județean Harghita;
b) predarea documentului ”Studiu privind oportunități de investiții în noi capacități
de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie”
printr-un proces verbal de predare-primire de către prestator către UAT-urile
beneficiare ca rezultatului serviciului de consultanță prestat și aprobarea acestora
în parte de către Consiliile Locale ale fiecărui UAT beneficiar;
c) transmiterea în format electronic al fiecărui studiu și al Hotărârilor Consiliilor
Locale de aprobare al acestora, de către UAT-urile beneficiare către Consiliul
Județean Harghita;
d) decontarea serviciilor de consultanță prestate se va efectua în regim de plată cu
ora în limita serviciilor efectiv realizate conform acordurilor subsecvente.
3.5. Urmărirea punerii în aplicare a rezultatelor și al propunerilor de obiective de
investiții identificate în cadrul studiilor de specialitate realizate:
a) urmărirea pe o perioadă de minim 5 ani cu privire la măsurile luate de către UATuri, în implementarea și realizarea investițiilor în domeniul obținerii energiei
electrice din surse regenerabile identificate în ”Studiu privind oportunități de
investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele
regenerabile de energie” ca rezultat al prestării serviciilor de consultanță în
cadrul prezentului program;

b) realizarea și depunerea de către UAT-urile beneficiare al prezentului program la
Consiliul Județean Harghita, al rapoartelor anuale cu privire de stadiul realizării al
propunerilor de obiective de investiții identificate în cadrul studiilor de
specialitate realizate;
c) la finalul perioade de 5 ani de monitorizare, în baza raportului final al fiecărui
UAT. beneficiar, se va realiza la nivelul Consiliul Județean Harghita o centralizare a
datelor privind impactul programului și al studiilor de specialitate realizate asupra
gradului de utilizare al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de
energie la nivelul fiecărui UAT. participant la prezentul program.
4. Perioada de desfășurare al programului:
Desfăşurarea prezentului program este pe anii bugetari 2022 – 2028, durată care se
împarte în două etape principale:
a) achiziția, contractarea, realizarea și achitarea studiilor de specialitate pe
parcursul anilor bugetari 2022-2023;
b) monitorizarea privind impactul și rezultatele programului pe o perioadă de 5 ani
de la data aprobării documentelor ”Studiu privind oportunități de investiții în noi
capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de
energie” de către Consiliile Locale ale UAT-urilor beneficiare, dar nu mai mult de
31.12.2028;
Durata prezentului program poate fi prelungit prin acordul părților prin aprobarea
prealabilă prin Hotărâri ale Consiliilor Locale ale UAT-urilor participante, respectiv al
Consiliului Județean Harghita și prin întocmirea și semnarea unui Act adițional la
Contractele de asociere.
5. Bugetul programului:
Fondurile necesare pentru finanţarea serviciilor de consultanță în cadrul programului se
asigură din bugetul Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în baza unei
Hotărâri al Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Judeţului Harghita, respectiv din bugetele locale prin Hotărâri ale Consiliilor
Locale ale UAT-urilor beneficiare ale programului.
Bugetul estimat al programului în perioada 2022-2023 este de 300.000,00 lei, care
defalcat pe ani este:
An bugetar
2022
2023
Total

Buget CJHR estimat (în lei)
150.000,00
150.000,00
300.000,00

6. Rezultate aşteptate pe termen lung

Dezvoltarea economico-socială al județului Harghita prin creşterea eficienţei energetice,
îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin
utilizarea unor resurse de energie regenerabilă în producerea de energie electrică/
termică necesară consumului infrastructurii publice proprie al fiecărui UAT şi prin
stimularea utilizării vehiculelor electrice.

Realizarea de obiective de investiții de producere al energiei electrice/ termice la nivelul
UAT-urilor din județul Harghita, care să conducă la dezvoltarea unei infrastructuri de
utilizare al resurselor de energie regenerabilă.
7. Obiective propuse pentru anii 2022-2028
Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei
electrice din surse regenerabile (de exemplu: soluții aplicabile pentru înființarea unor
parcuri fotovoltaice, a unor stații de încărcare a mașinilor electrice, reabilitarea clădirilor
prin eficientizarea energetică, implementarea unor soluții inteligente pentru localități,
etc.) pentru cât mai multe UAT-uri din județ.
Pentru fiecare UAT participantă în program va fi elaborat, de către firma de consultanță,
un ”Studiu privind oportunități de investiții în noi capacități de producție al energiei
electrice/termice din sursele regenerabile de energie” care va conține informațiile și
datele necesare fundamentării elaborării Notelor conceptuale și al Temelor de
proiectare în vederea inițierii unor noi investiții conform celor mai sus menționate
respectiv care vor sta la baza elaborării unor proiecte necesare accesării fondurilor
nerambursabile prin intermediul programelor PNRR, AFM, fonduri europene și
guvernamentale etc.
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