
PROCES-VERBAL
Nr.5610 din 04.07.2019

incheiat azi 04.07.2019 cu ocaziaqedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Albegti,jude{ulMureg.

$edinfa a fost convocatd de cdtre Primarul comunei Albegti potrivit Dispoziliei nr.205 din datade28'06'2019, invitalia nr.5350i28. 06.2ol9 cu convocatorul qedinf.in..s:s ttzg.oa.zot9, precum gi toatematerialele inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozitia doamnelo.li ao,,nilor consilieri printransmitere pe cale electronicd. De asemenea- publicitatea gedinlei s-a realizitprin afiqarea Ia avizierulinstituliei a ordinii de zi a convocatorului.gi dispoziliei primarului, conform procesului-verbal de afigarenr'5354 la data de 28'06'2019 9i prin publicareaiutuior materialelo. a" g.oin1'a pe site-ul comunei Albegtila adresa www.comunaalbesti.ro.
La qedin{6 sunt prezenfi consilierii locali: Boitog Aurel, Buzogany Ludovic, Costea Doina, FintocSergi-u Ioan, Lup Ioan Nicolae, Maier valeria Adriana, Neghina d,"rlr, pintea Adrian Ironim, pintea

Aurel, Radu Ioan, Suciu Ioan, Stroianzahariegi Tamasi kuroty.
Se constatd c[ qedinfa este statutari, fiind prezen[i l3 consilieri locali in functie din totalul de 15,fiind absenfi consilierii locali Boeru Ion Adrian gi Maier Nicolae.

Pregedinte de gedin(d: Tamasi Karolv.
Preqedintele de-$edintd, domnul ramasi Karoly, declard deschisi qedinla consiliului local gi supunespre aprobare procesul-verbal al gedintei anterioare ci a avut loc in data de t:.bo:o 19, precizdnd cd acestaa fost pus la dispozilia consilierilor impreunr cu documentele de qedin{r.

Se supune la vot gi se aprobd cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.495l incheiat cu ocaziagedinfeiordinare a consiliului localdin data de 13.06.2019.
Pregedintele de gedinf6 prezinta gi supune la vot ordinea de zi inscrisa in Dispozi]ianr.20 5 I 28.06.20 I 9 a primarulu i comunei, care cuprinde urmatorul punct:

l 'Proiect de hotarare privind aprobarea participdrii Comunei Albeqti, jude{ul Mureg, in cadrulProgramului privind instalarea de sisteme' fotovoltaice p.nt.u gospodariil e izolateneracordate la refeauade distribulie a energiei electrice, demarat de Ministerul Medi;luiprin Ghiduf de Finanlare aprobat prinordinul Ministerului Mediului nr.l305 din l1 .l2.2018,publicat in Monitorul oficial nr.l7l0g.01 .2019.Inifiator primarul comunei Albeqti.
In urma voturilor exprimate se aproba in unanimitate ordinea de zi asedintei. se trece la dezbatereapunctului de pe ordinea de zi:

Domnul pregedinte de gedinfd dd cuvdntul domnului primar $ovrea Nicolae pentru prezentareaproiectului de hotirdre.
Domnul primar trece la ptezentarea proiectului de hotdrdre precizand c6 urgenta acestei gedinfeeste dictatr de necesitatea aprobdrii din partea consiliului local a iarticiparii comunei Albeqti la acestprogram, cdt gi de termenul limitd, respectiv 10.07..2019, pind la caretrebuie inaintat6 documentalia cdtreAdministrafia Fondului pentru Mediu, la Bucureqti.
Precizeazd ci din num[rul total de opt cereri inregistrate, doar doud au indeplinit condiliile deeligibilitate' Termenul pentru depunerea ce."iilor a fost 0l ."ol.zot9, la consiliul Jude{ean Mureg, urmandca intregul dosar s5 fie inaintat mai apoi p6n[ la data de l0 iulie la Administrafia Fondului pentru Mediu.Dosarul trebuie sd cuprindd obligatoriu gi Hotrrdrea consiliului locat privind aprobarea participdriicomunei Albeqti la Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospoddriil e izolate
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neracordate la reJeaua de distribulie a energiei electrice, demarat de Ministerul Mediului prin Ghidul de
Finanlare mai sus enunfat.

Domnul preqedinte de gedin{d intreab[ dacf, este obligatoriu ca imobilele s6 fie locuite permanent
sau intr[ sub incidenla acestui program gi casere locuite temp-orar.

Domnul primar rdspunde c[ Ghidul aferent acestui program nu obligd sa fie locuite.
.. Domnul Neghina Cezar, avind acordul pregedintelui de gedinli, intreabain c6ttirmp se estimeazd

realizarea acestor investi!i i.
Domnul primar rispunde cd nu se poate estima o perioadd sau o datl exactd, deocamdatd prima

etapd procedurala este trimiterea dosarului de la Consiliul Judelean Mure; cdtre Administralia Fondului
pentru Mediu la Bucure;ti, care va analiza qi va decide in primul rdnd dacl dosarul va fi admis sau nu in
cadrul acestui program.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte intrebari sau interventii si cum nu mai
sunt solicita avizele comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acord aavizfavorabil, drept pentru
care se supune la vot si se aproba in unanimitate proiectul de hotdrdre privind aprobarea paititiparii
Comunei Albegti, judelul MureE, in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fot,rvoltaice pentru
gospoddriile izolate neracordate la reteaua de distribu(ie a energiei electrice, demarat de Ministerul
Mediului prin Ghidul de Finan{are aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr.l305 din ll .l2.ZO1g,
pubf icat in Monitorul Oficial nr.l7108.0 1.2019.

Avdnd in vedere cd nu sunt alte puncte in dezbatere pe ordinea de zi, domnul pregedinte declard inchise
lucrdrile gedin{ei, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi 04.07.2019.
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