JTIDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.27
din data de 04.07.2019

privind aprobarea participirii Comunei Albeqti, jude{ul Mureq, in cadrul Programului
privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodlriile 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.1 7/08.0 1.2019
Consiliul Local al comunei Albegti,
Analizdnd proiectul de hotdrdre impreund cu expunerea de motive nr.5346 din28.06.2019 a
primarului comunei Albegti privind necesitatea qi avantajele particip[rii Comunei Albegti in cadrul
programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospoddriile izolate neracordate la
re{eaua de distributie a energiei electrice inbaza Ghidului de finanlare din 11 decembrie 2018
publicat de Ministerul Mediului in Monitorul Oficial nr.17 din 08.01 .2019,
Ludnd in considerare:
-Raportul de specialitate nr.5347 din 28.06.2019 intocmit de compartimentul Achizilii
publice-urmlriri contracte cu privire la necesitatea aprobdrii participdrii comunei Albegti la
implementarea programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice,
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Albeqti cu
nr.5606, 5607 9i 5609 din 04.07.2019,
Avdnd in vedere prevederile art. 1l alin. 1 lit. a) din Ghidul de Finanfare privind condiliile
de eligibilitate care prevdd qi necesitatea acordului consiliului local pentru participarea in cadrul
programului, pentru derularea procedurilor de achiziJie public6 necesare achiziliondrii qi instaldrii
sistemelor fotovoltaice finan{ate gi pentru implementarea qi monitorizarea func}iondrii proiectelor, a
listei privind publicate conform art. l0 alin. 1 din Ghid in cadrul cdreia se regdsegte qi comuna
AlbeEti, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr 1.305 din 11 decembrie 2018 qi ale Legii nr.
5212003 privind transparentd decizionald in administrafia publicd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24l2OO0 privind normele de tehnicd legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modific6rile qi completdrile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.36 alin.4lit "e" qi alin.6 lit."a", art.45 alin.(l) coroborate cu art.
115, alin. (1), lit.b) din Legea nr.2l5l 2001 a administraliei publice locale, republicatd, cu
modificlrile gi completdrile ulterioare,

HorARAgrE:

Art.l.

Se aprobd participarea Comunei Albeqti

in cadrul Programului privind instalarea de
sisteme fotovoltaice pentru gospoddriil e izolate neracordate la re{eaua de distribu{ie a energiei
electrice demarat de Ministerul Mediului prin Ghidul de Finantare publicat din 11.12.2018 in
Monitorul Oficial nr. 1 7/08.01.2019.
Art.2. Se aprobd derularea procedurilor de achizilie public[ necesare achizilionarii gi
instaldrii sistemelor fotovoltaice finan(ate gi pentru implementarea gi monitorizarea func{iondrii
proiectelor.

Art.3. Se aprobd solicitarea finan{Erii doar pentru gospoddriile aflate pe raza teritoriald
proprie a comunei, locuite gi pentru care existd acordul scris al defindtorului privind participarea in
program in condifiile art.22 prevlzute in Ghid.
Art.4. Se aprobd imputernicirea domnului primar $ovrea Nicolae in vederea semndrii in
numele unitdlii administrativ teritoriale Albeqti a cererii de finanfare nerambursabil6, a contractului
de finanfare nerambursabil5, a cererilor de decontare, a eventualelor contestafii qi a oricdror alte
documente necesare implenentdrii programului cu Administrafia Fondului pentru Mediu, cu
potentialii utilizatori Ei 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 Albeqti.
Art.6. Indeplinirea prezentei hotdrdri revine primarului, responsabilului de proiect Ei
compartimentului Achizilii publice- urmdriri contracte din aparatul de specialitate al primarului
comunei Albeqti, cu respectarea termenului prev6zut in Ghidul de finanfare.
Art.1. Prin grija secretarului comunei Albegti, prezenta hotdrdre se va comunica, in termenul
prevdzut de lege, c6tre Institutia Prefectului Judelul Mureq, Primarul comunei Albegti, Aldea Neliresponsabil de proiect, Consiliul Judelean Mureq, Compartimentul Achizilii publice - urmdriri
contracte, qi se aduce la cunogtinf[ publicd prin af,rqare la sediul Primdriei qi pe site-ul comunei
Albegti la adresa www.comunaalbesti.ro .
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