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Nr. 

REFERAT  

de aprobare a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea obiectivului de investiții Parc fotovoltaic – proiect situat pe 

amplasamentul din UAT Timișoara, în proximitatea satului Covaci, județul Timiș 

 

La nivelul Consiliului Județean Timiș se implementează Strategia de Dezvoltare 

Economică și Socială 2021-2027, document pragmatic al județului Timiș, care 

urmărește atingerea convergenței reale a județului cu spațiul european, inclusiv din 

perspectiva calității vieții și a promovării dezvoltării sustenabile prin gestionarea durabilă 

a resurselor naturale. 

În acest sens, având în vedere importanța majoră a implementării proiectelor 

aferente SDES 2021 – 2027, prevăzute la punctele D4.1.1. Încurajarea utilizării energiei 

din surse regenerabile și D4.1.2. Eficientizarea energetică a fondului construit, obiectivul 

strategic O4. “Timiș Verde”, respectiv Tranziție avansată către un sistem energetic 

cu impact scăzut asupra calității mediului și Eficientizarea energetică a fondului 

construit, considerăm că proiectul privind dezvoltarea unui parc fotovoltaic este unul 

deosebit de important pentru județul Timiș, beneficiile aduse de proiect nu sunt doar de 

natură financiară ci și de natură economică, și ecologică îmbunătățind la modul general 

calitatea vieții pentru întreaga populație a județului, din mediul urban și mai ales din cel 

rural.   

Totodată, având în vedere Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) - 

Axa Prioritară 11 - Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării 

energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.2 - Măsuri de 

producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice 

locale pe axa POIM reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului României 

nr.112/2022 și ghidul de finanțare ”Ghid producție energie din resurse regenerabile, 

consum propriu”, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre și depunerea 

cererii de finanțare pe programul POIM pentru atragerea proiectului. 

Apreciez ca fiind oportună susținerea de către administrația județeană a 

proiectelor cu consecințe benefice asupra mediului, prin înlocuirea energiei electrice 

produse in instalații energetice clasice, cu energie electrică produsă din surse 

regenerabile, proiecte de importanță strategică, între care se numără și obiectivul de 

investiții Parc fotovoltaic – proiect pe amplasamentul din UAT Timișoara, în 

proximitatea satului Covaci, județul Timiș. 

Prin proiect se urmărește acoperirea parțială sau chiar totală a consumului de 

energie electrică a Consiliului Județean Timiș și instituțiilor subordonate, respectiv, 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Timiș, Direcției 
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de Evidență a Persoanelor Timiș, Direcției de Prestări Servicii Timiș și  instituțiilor 

subordonate de cultură. 

Nevoia anuală totală de energie electrică se ridică la aproximativ 2,5 milioane KW 

ceea ce necesită un parc fotovoltaic de aproximativ 2,5 – 3 hectare de teren. Acesta se 

află în proprietatea Consiliului Județean Timiș, în proximitatea satului Covaci. Datele 

finale vor rezulta în urma analizei tehnice viitoare.  

Totodată, având în vedere creșterea constantă a prețului energiei electrice, 

neexistând premise de scădere a prețului, considerăm că un astfel de proiect va asigura 

independența energetică și va permite Consiliului Județean Timiș și instituțiilor 

subordonate, să realizeze economii consistente. 

Scopul principal al investiției este de a produce energie electrică prin forțe proprii, 

într-un mod ecologic și sustenabil, pentru a beneficia de avantajele stipulate în Legea 

139/2010 pentru modificarea Legii nr. 220/2008 privind stimularea producerii de energie 

din resurse regenerabile. 

În condițiile actuale construirea de Centrale Electrice Fotovoltaice (CEF) poate să 

fie  realizată prin accesarea de fonduri nerambursabile. Din punct de vedere financiar, 

se preconizează ca investiția să aducă economii la fondul de stat prin compensarea 

financiară a prețului energiei produse în  CEF cu prețul energiei necesară consumului 

propriu, în conformitate art. 3 alin. (3) din Ordinul președintelui ANRE  nr. 

50/23.06.2021, în care se menționează: 

„(3) De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei 

electrice prevăzut la alin. (1), furnizorii de energie electrică au obligația să achiziționeze 

energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie 

prevăzute la art. 1 alin. (1) și livrată în rețeaua electrică, la un preț egal cu prețul mediu 

ponderat înregistrat în piața pentru ziua următoare în anul anterior, publicat de către 

Societatea „Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. 

pe site-ul propriu în prima zi lucrătoare din luna ianuarie a fiecărui an calendaristic”. 

Cum în anul 2021, cât și în prima jumătate a anului 2022, prețul de vânzare al 

energiei electrice a  crescut semnificativ, apreciez că economiile la bugetul local al 

județului Timiș se vor vedea într-un timp relativ scurt. 

Având în vedere cele expuse mai sus, propun adoptarea unei Hotărâri  de consiliu 

județean pentru  depunerea  unei  cereri  de  finanțare nerambursabilă pentru 

obiectivul de investiții Parc fotovoltaic – proiect pe amplasamentul din UAT 

Timișoara, în proximitatea satului Covaci, județul Timiș. 

Totodată, înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul 

funcționării serviciului de utilitate publică în scopul producerii și furnizării energiei 

electrice în sistem centralizat la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și 

înființarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de 

energie electrică vor intra în competența exclusivă a autorităților administrației publice 

locale. 

       Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului 

de utilitate publică în scopul producerii și furnizării energiei electrice în sistem centralizat 

pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv 

atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul 

de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul 

gestiunii directe. 
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Alegerea formei de gestiune a serviciului de utilitate publică în scopul producerii 

și furnizării energiei electrice se face prin hotărâre a consiliului județean. În cazul 

gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate 

sarcinile și responsabilitățile cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, 

coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării 

serviciului. În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale transferă, 

în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de 

delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăți comerciale cu 

capital public, privat sau mixt, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea 

serviciului, precum și exploatarea și administrarea sistemului de energie electrică, în 

condițiile legii. Operatorii prestează serviciul de producere si furnizare a energiei 

electrice în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat de autoritățile 

administrației publice locale și în baza 

licenței eliberate de autoritatea competentă.  

Având în vedere art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 

112/2022 care statuează ”Investițiile finanțate prin măsurile de producere a energiei din 

surse regenerabile în scopul comercializării sunt proprietatea publică a unităților 

administrativ-teritoriale și se va asigura delegarea gestiunii serviciilor către operatorii de 

servicii publice locale, după încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor.” Pentru motivele de mai sus, consider ca necesară delegarea gestiunii 

serviciului de utilitate publică de producere a energiei electrice aferentă parcului, 

conform prevederilor legale în vigoare, elaborarea Studiului de oportunitate privind 

fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică de 

producere a energiei electrice în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de 

finanțare și durata delegării de gestiune pentru o perioadă de 5 ani, conform în cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) - Axa Prioritară 11 - Măsuri de 

îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul 

întreprinderilor, Obiectivul specific 11.2 - Măsuri de producere a energiei din surse 

regenerabile destinate autorităților administrației publice locale pe axa POIM 

reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului României 112 din 2022 și prin 

ghidul de finanțare ”Ghid producție energie din resurse regenerabile, consum propriu”. 

De asemenea, având în vedere că pentru a putea aplica pentru accesarea de 

fonduri nerambursabile trebuie suportată o cofinanțare de 3% din valoarea eligibilă a 

proiectului dar și a eventualelor cheltuielile neeligibile dedicate dezvoltării unui parc 

fotovoltaic. Deși cofinanțarea minimă este 2%, consider necesară impunerea unei valori 

de 3%, aspect care va crește punctajul aferent proiectului, maximizând șansele de 

reușită a aprobării proiectului. 

Referitor la impactul bugetar, având în vedere că în prezent există oferte ale 

diferiților furnizori de energie electrică de aproximativ 4 lei per kwh, considerăm că 

aprobarea proiectului și construcția parcului fotovoltaic va aduce, pentru un nivel de 2,5 

MW, economii anuale la buget de 10 milioane lei, respectiv de 50 milioane lei pe o 

durată de 5 ani. Aceste economii la buget pot fi direcționate spre domenii care în 

prezent nu dispun de finanțare adecvată. 

Această inițiativă se bazează din punct de vedere juridic, în principal, pe 

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 57/2019, actualizată, 

privind Codul administrativ, după cum urmează: 

- art. 75 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 

57/2019 privind Codul administrativ potrivit căruia: ”administrația publică locală din 
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unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor 

generale ale  

administrației publice prevăzute la partea I titlul III și al principiilor generale prevăzute în 

Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum și a următoarelor principii specifice:.... e) 

principiul cooperării”; 

- art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului României 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care prevede între atribuțiile consiliului județean 

și următoarele categorii: ”b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului; 

d)  atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean; e) atribuții privind 

cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern”; 

- art. 173 alin. (5), lit. p)  din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ care prevede că, în exercitarea atribuțiilor 

prevăzute la alin. 1 lit. d), respectiv atribuții privind gestionarea serviciilor publice de 

interes județean, 

 consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind dezvoltarea 

economică; 

- art. 173   alin.  (1)    lit.  e) coroborat cu alin 7 lit. a)  din Ordonanța de urgență a 

Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  care prevede între 

atribuțiile consiliului județean faptul că : ”a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau 

asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea 

civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public județean”; 

- Capitolului II din cadrul Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 

112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din 

fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile 

de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din 

surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în 

domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative și Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) - Axa Prioritara 11 

Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei 

regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.2 Măsuri de producere a 

energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale pe axa 

POIM reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 112/2022. 

În consecință, față de cele menționate mai sus, propun spre aprobare Consiliului 

Județean Timiș, proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții Parc 

fotovoltaic – proiect situat pe amplasamentul din UAT Timișoara, în proximitatea 

satului Covaci, județul Timiș. 
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