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PROIECT

HOTARAREA NR.....
din data de..................

privind aprobarea participlrii Comunei Albeqti, judeful Mureq, in cadrul Programului
privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodiriile izolate neracordate la re{eaua de

distribu{ie a energiei electrice, demarat de Ministerul Mediului prin Ghidul de Finan{are
aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr.1305 din 11.12.2018, publicat in Monitorul

Oficial nr. I 7/08.0 1.2019

Consiliul Local al comunei AlbeEti,
Analizdnd proiectul de hotdrdre impreund cu expunerea de motive nr.5346 din28.06.2019 a

primarului comunei Albeqti privind necesitatea qi avantajele participdrii Comunei Albeqti in cadrul
programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentu gospoddriile izolate neracordate la
reteaua de distribulie a energiei electrice inbaza Ghidului de finanlare din 1l decembrie 2018
publicat de Ministerul Mediului in Monitorul Oficial nr.17 din 08.01 .2019

Lu6nd in considerare:
-Raportul de specialitate nr.5347 din 28.06.2019 intocmit de compartimentul Achizilii

publice-urmdriri contracte cu privire la necesitatea aprob6rii participdrii comunei Albeqti la
implementarea programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Albeqti cu
m.....................,

Avdnd in vedere prevederile art. 1l alin. 1 lit. a) din Ghidul de Finanfare privind condiliile
de eligibilitate care prevdd gi necesitatea acordului consiliului local pentru participarea in cadrul
programului, pentru derularea procedurilor de achizifie publicd necesare achiziliondrii qi instal5rii
sistemelor fotovoltaice finan{ate gi pentru implementarea gi monitorizarea functionlrii proiectelor, a

listei privind publicate conform art. 10 alin. 1 din Ghid in cadrul c[reia se regdseqte Ei comuna
Albeqti, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr 1.305 din 11 decembrie 2018 qi ale Legii nr.
5212003 privind transparentd decizionald in administralia public6, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd
pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modific6rile qi completdrile ulterioare,

Intemeiul prevederilor art.36 alin.4 lit "e" qi alin.6 lit."a",art.45 alin.(1) coroborate cu art.
115, alin. (1), lit.b) din Legea nr.2l5l 2001 a administraliei publice locale, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,

HoTARA$rE:

Art.l. Se aprob[ participarea Comunei Albeqti in cadrul Programului privind instalarea de
sisteme fotovoltaice pentru gospoddriile izolate neracordate la reteaua de distribulie a energiei
electrice demarat de Ministerul Mediului prin Ghidul de Finanlare publicat din 11.12.2018 in
Monitorul Of,rcial nr. 1 7/08.0 1.2019.

Art.2, Se aprobd derularea procedurilor de achizilie publicl necesare achiziliondrii gi

instaldrii sistemelor fotovoltaice finanlate gi pentru implementarea gi monitorizarea func{ionlrii
proiectelor.



Art.3. Se aprobd solicitarea finanlarii doar pentru gospoddriile aflate pe ruza teritoriala
proprie a comunei, locuite qi pentru care existi acordul scris al delin[torului privind participarea in
program in condiliile art.22 prevdzute in Ghid.

Art.4. Se aprobd imputernicirea domnului primar $ovrea Nicolae in vederea semnarii in
numele unitalii administrativ teritoriale Albeqti a cererii de finanlare nerambursabild, a contractului
de finanlare nerambursabild, a cererilor de decontare, a eventualelor contesta{ii Ei a oricdror alte
documente necesare implenentdrii programului cu Administralia Fondului pentru Mediu, cu
potenlialii utilizatori qi cu societdlile care vor realiza implementarea efectivd a programului.

Art.S. Se aprobd desemnarea ca responsabil de proiect, doamna Aldea Neli - inspector in
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei AlbeEti.

Art.6. Indeplinirea prezentei hotardri revine primarului, responsabilului de proiect qi

compartimentului Achizilii publice- urm6riri contracte din aparatul de specialitate al primarului
comunei AlbeEti, cu respectarea termenului prev[zut in Ghidul de finanlare.

Art.7. Prin grija secretarului comunei Albegti, prezenta hotdrdre se va comunica, in termenul
prev[zut de lege, cdtre Institutia Prefectului Jude]ul Mureq, Primarul comunei Albeqti, Aldea Neli-
responsabil de proiect, Compartimentul Achizi{ii publice - urmdriri contracte, Ei se aduce la
cunoqtinla publica prin af,rqare la sediul Primiriei qi pe site-ul comunei Albeqti la adresa

www,go nuna"al b_g"qli.ro .
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea participlrii Comunei Albeqti, jude{ul Mure;, in
cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodlriile izolate
neracordate la refeaua de distribu{ie a energiei electrice, demarat de Ministerul Mediului

prin Ghidul de Finan(are aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr.1305 din
11.12.2018, publicat in Monitorul Oficial nr.17108.01 .2019

Scopul programului il reprezinta cresterea eficientei energetice, imbunatatirea calitatii
aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin producerea de energie electrica din surse
regenerabile la locuintele situate la cel putin de 2 km fata de reteaua nationala de distributie a

energiei electrice si prin reducerea utilizarii combustibililor conventionali.
Obiectul programului il reprezinta finantarea achizitionarii si instalarii sistemelor de

panouri^fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabila, nepoluante.
In ceea ce prive;te criteriile de de eligibilitate a solicitantilor si continutul dosarelor de

finantare, UAT Albeqti se regdsegte in lista lista prevazuta la art. l0 alin. (1), gi ca umare poate
depune dosar de finantare daca intruneste cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

-are acordul Consiliului local pentru parliciparea in cadrul programului, pentru derularea
procedurilor de achizitie publica necesare achizitionarii si instalarii sistemelor fotovoltaice
finantate si pentru implementarea si monilorizarea functionarii proiectelor;

-solicita finantare doar pentru gospodariile aflate pe razateritoriala proprie, locuite si pentru
care exista acordul scris al detinatorului privind participarea in program in conditiile art.22
prevazute in ghid;

- nu are obligatii restante la bugetul de stat, la bugetul local si Fondul pentru mediu, conform
legislatiei nationale in vigoare"

De asemenea dosarul de finanlare trebuie sE cuprindi obligatoriu si hotararea consiliului
local privind acordul de participare in cadrul programului, de derulare a procedurilor de achizitie
publica pentru achizitionarea sistemelor fotovoltaice finantate in cadrul programului si de
implementare si monitorizare a functionarii proiectelor, in original sau in copie conform cu
originalul, pe langa actele solicitate de Ghidul de finanlare.

Urgenla convocdrii in gedinla extraordinard a Consiliului local al comunei Albe;ti in
vederea dezbaterii prezentului proiect de hotdrdre este dictatd de termenul scurt p6na la care
dosarele de finanlare trebuiesc depuse conform Ghidului de finanlare, respectiv data de 10.07.201 9.

In consecinta, avdnd in vedere cd pe raza comunei Albeqti sunt gospod6rii izolate care
necesiti racordarea la sisteme de energie electricd prin sisteme fotovoltaice, fiind indeplinite
condiliile solicitate de Ghidul de finanjare, comuna Albegti fiind inscrisa pe lista prevazutd la art. l0
alin. I . propun spre dezbatere qi aprobare proiectul de hotdrdre anexat.
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RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotlrire privind aprobarea participirii Comunei Albeqti, jude{ul Mures,
in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gosiodlriile izolate
neracordate la re(eaua de distribu(ie a energiei electrice, demarat de Ministerul Mediului

prin Ghidul de Finan{are aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr.l305 din
11.12.2018, publicat in Monitorur oficial nr.r7l0g.0r .2019

Prin Ordinul Ministerului Mediului nr.l305 din I I .12.2018, publicat in Monitorul Oficial
nr.l7108.01.2019, a fost aprobat Ghidul de finanlare a Programului privind instalarea de sisteme
fotovoltaice pentru gospodiriile izolate neracordate la re{eaua de distiibulie a energiei electrice.
Potrivit art.2 din Ghid scopul programului il reprezintd cre$terea eficienlei energetice,
imbundtd{irea calitatrii aerului gi reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin produceiea de
energie electricd din surse regenerabile la locuinlele situate la cel pulin de 2 Lm fa{d de releaua
nalionalS de distribulie a energiei electrice gi prin reducerea utilizdrii combustibililor convenlionali.

Obiectul programului il reprezinti finanlarea achiziliondrii gi instalirii sistemelor de
panouri^fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabill, nepoluante.

In ceea ce privegte criteriile de de eligibilitate a solicitantilor si continutul dosarelor de
finantare, UAT Albeqti se regisegte in lista lista prevazuta la art. l0 alin. (l), qi ca urmare poate
depune dosar de finantare daca intruneste cumulativ urmatoarele criterii de el.igibilitate:

-are acordul Cor1siliului local pentru parliciparea in cadrul programului, pentru derularea
procedurilor de achizitie publica necesare achizitionarii si instalarii sistemelor fotovoltaice
finantate si pentru implementarea si monilorizareafunctionarii proiectelor;

-solicita finantare doar pentru gospodariile aflate pe razateritoriala proprie, locuite si pentru
care exista acordul scris al detinatorului privind participarea in program in conditiile afi. 22
prevazute in ghid;

- nu are obligatii restante la bugetul de stat, la bugetul local si Fondul pentru mediu, conform
legislatiei nationale in vigoare.

Finanlarea este nerambursabil6, este in procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile,
dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserv-eqte o
gospoddrie. Aceasta se acordi eqalonat, in interiorul perioadei de valabilitate a contractului de
finan(are gi pe mdsura implementdrii proiectului.

Conform ghidului de finanlare sunt considerate cheltuieli eligibile:
a) achizilia sistemului fotovoltaic pentru o putere de cel pulin I kwp. av6nd
ca principale pd(i componente:
- panou fotovoltaic;
- incdrcdtor;
- baterii (acumulatori);
- invertor;
- materiale conexiuni gi siguran{e;
- modul inregistrare - stocare date qi comunica[ie a acestora;



- structura de montaj a sistemului;
- tablou electric de curent continuu-alternativ;
b) achizifia instalafiei electrice exterioare gi interioare in imobil;
c) montajul gi punerea in func(iune a sistemului fotovoltaic, a instala{iei
electrice exterioare gi interioare, reprezentdnd maximum l5%o din costurile
echipamentelor gi instala{iilor electrice;
d) TVA aferenti cheltuielilor eligibile.
Termenul de depunere al dosarelor fiind pdnd la data de 10.07.2019 este necesard aprobarea

proiectului de hotdrdre propus, completarea gi depunerea dosarului pdnd la aceasti datd.
Av0nd in vedere cele de mai sus qi faptul c[ cd UAT Albegti este inscrisd in lista previzutd

la art.l0 alin. I din Ghidul de finanfare sus numit, sustinem proiectul de hot[rdre ini]iat de primarul
comuneiAlbeqti.

Compartiment Achizifii publice -UrmIriri contracte
Ing.Igna Alexandru


