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HOTARÂREA nr.  36 /2019 

 

privind aprobarea  participării orasului Seini în cadrul Programului privind 

instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la 

reţeaua de distribuţie a energiei electrice, demarat de Ministerul Mediului prin 

Ghidul de Finanțare publicat din 11.12.2018 în Monitorul Oficial nr. 

17/08.01.2019    

 

Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 

27.06.2019 

 

Luând în considerare expunerea de motive a primarului orasului Seini 

privind necesitatea și avantajele participării orasului Seini în cadrul programului 

privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la 

reţeaua de distribuţie a energiei electrice în baza Ghidului de finanțare din 11 

decembrie 2018 publicat de Ministerul Mediului în Monitorul Oficial nr. 17 din 

08.01.2019, şi în baza prevederilor art.44 alin. (1) şi alin.(2) din Legea nr. 215 / 

2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Ținând cont de Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de 

specialitate al primarului orasului Seini; 

Proiectul de hotarare prezentat de primarul orasului Seini; 

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

Avizul secretarului orasului. 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. 1 lit. a) din Ghidul de Finanțare 

privind condițiile de eligibilitate care prevăd și necesitatea acordului consiliului 

local pentru participarea în cadrul programului, pentru derularea procedurilor de 

achiziţie publică necesare achiziţionării şi instalării sistemelor fotovoltaice 

finanţate şi pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării proiectelor, a listei 

privind publicate conform art. 10 alin. 1 din Ghid în cadrul căreia se regăsește și 

orasul Seini, a art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparentă decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

  

 



 

 

 In baza art. 36 al.1 al. 2 litera b, al.4, lit.d, art. 45 si art. 115, al.1 lit.b  din 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 
 

H O T A R E S T E 

 

Art. 1. Aprobarea  participării orasului Seini în cadrul Programului privind 

instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua 

de distribuţie a energiei electrice demarat de Ministerul Mediului prin Ghidul de 

Finanțare publicat din 11.12.2018 în Monitorul Oficial nr. 17/08.01.2019.    

 

Art. 2. Aprobarea derulării procedurilor de achiziţie publică necesare 

achiziţionării şi instalării sistemelor fotovoltaice finanţate şi pentru implementarea 

şi monitorizarea funcţionării proiectelor. 

 

Art. 3. Se va solicita finanţare doar pentru gospodăriile aflate pe raza 

teritorială proprie a comunei, locuite şi pentru care există acordul scris al 

deţinătorului privind participarea în program în condiţiile art. 22 prevăzute în 

Ghid; 

 

Art. 4. Împuternicirea doamnei primar ec. Tulbure Gabriela Florica în 

vederea semnării în numele unității administrativ teritoriale a cererii de finanțare 

nerambursabilă, a contractului de finanțare nerambursabilă, a cererilor de 

decontare, a eventualelor contestații și a oricăror alte documente necesare 

implenentării programului cu Administrația Fondului pentru Mediu, cu potențialii 

utilizatori și cu societățile care vor realiza implementarea efectivă a programului.  

       

          Art. 5. Dispoziţiile prezenţei hotărâri trebuie duse la îndeplinire în termenul 

prevăzut în Ghidul de finanțare. 

        

         Art. 6. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Primarului orasului Seini. 

- Biroului urbanism din cadrul Ap. de specialitate al primarului orasului. 

- Serviciului economic din cadrul Ap.de specialitate al primarului orasului. 

- Un exemplar se afiseaza. 

 
 

 

Seini la 27.06.2019 

 

 Presedinte de sedinta,              Contrasemneaza 

          Prikop Marcela                                                  Secretar – Bud Ioan 
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