ROMANIA

JUDF|UL COVASNA
COMUNA BATANI
CONSILIUL LOCAL

privind
cu privire la aprobarea parti iparii Unf Comuna Balani ,in cadrulProgramului
instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospoddriile izolate neracordate la reteaua de
publica necesare
distribulie a energiei electrice, pentru derularea procedurilor de achizitie
achiiigion!rii 9i instalSrii sistemelor fotovoltaice finanlate 9i pentru implementarea 9i
monitorizarea functiondrii proiectelor

Consiliul Local al Comunei Bdtani, intrunit in gedin!5 ordinar5 din data 21.06.2019;
AvSnd in vedere:
primarului comunei Balani, prin care acesta
ni Tn cadrul Programului pentru derularea
izilionHrii gi instalSrii sistemelor fotovoltaice
area funcliondrii Proiectelor;
de urbanism 5i amenajarea
Compartimentului
al
Referatul de specialitate
patrimoniu, administrarea
publice,
teritoriului, proiecte, investilii, licitalii, achizilii
domeniului public Ai privat, autoritate autorizare transport public local;
- Avizul favoiabil al Comisiei de dezvoltare economico-financiare, amenajarea
teritoriului gi urbanism;
- Avzul favorabil al Comisiei de agriculturS, protectia mediului 9i turism;

-

LuAnd in considerare:

- prevederileart. 11, alin, (1), lit a) 9i alin, (2) lit. e) dinGhidul de Finantare

J

a

programului priVind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodiriile izolate
nerJcordate la releaua de distribulie a energiei electrice, aprobat de Ministerul Mediului,
prin Ordinul nr. 1305 din 11 decembrie 2018;
pentru Mediu nr. 237 din
Dispozilia
'privind pregedintelui
'organizarea Administr rliei Fondului
sesiunii de depunere a dosarelor de finanfare, tn
04.O4.ZOI1
cadrul programului privind instalarea de sis,eme fotovoltaice pentru gospod5riile izolate
neracordate la reteaua de distribulie a energiei electrice;
pe baza prevederilor ar1.7 alin. (1) gi (2) al Legii nr.5212003 privind transparenta
decizionald in administralia publicd lotald, republicat6, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare, precum si a procesului-verbal de afigare a proiectelor de hotdr6ri nr.96312019l
tn iemeiul pievederilor art. 36 alin (2) lit.b) Si d),alin (4) lit.d), 9i alin (6) lit' a) pct'
14 9i ale art, 45 alin, (1), coroborat cu aft. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 2I51200t,
republicatS, cu modificbrile gi completdrile ulterioare:

norAnAgre:
Art.l.Se aprob[ participarea UAT Comuna Balani in cadrul Programului privind

instalarea de sisieme fotovoltaice pentru gospoddriile izolate neracordate la releaua de
distribulie a energiei electrice, pentru derularea procedurilor de achizitie publicb necesare
'instalSrii sistemelor fotovoltaice finanlate gi pentru implementarea 9i
achizilionbrii 9i
monitorizarea functionbrii proiectelor,

dl

SIMON ANDRAS ,cu
tuturor demersurilor necesare depunerii dosarului de finantarein cadrul

Art.2.Se mandateazb primarul Comunei B5!ani,

