
ROMANIA

JUDETUL BACAU
COMUNA URECHESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. SC /24.11.2022
privind aprobarea inłplementčriiproiectului

” Infiin(are parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabil de energie
de tip solar, în vederea acoperirii consumului propriu energetic al

localitătii Urechesti,jude(ul Bacau”
în cadrul POIM 2014 — 2020 ,Axa prioritară 11

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHESTI, JUDEȚUL BACAU,
Întrunit în sedință extraordinară, astăzi 24 noiembrie 2022,

analizând temeiurile juridice:
a. prevederile art. 129 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
b. prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 129 alin. (7) lit. n) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
ulterioare;

c. Prevederile Ghidului solicitantului aferent apelului din cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a
eficientei energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2:
Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorită(ilor publice locale, Sprijinirea
investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru
consumul propriu la nivelul autorităților publice locale în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 — 2020,

luând act de:
- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei;
a) referatul de aprobare nr. /.2022 întocmit de Talaba Nicolae, primarul

comunei Urechesti , județul Bacau, în calitate de inițiator cu privire la necesitatea aprobarii
implementării proiectului;

b) raportul de specialitate nr. 2022 întocmit de Draganuta Raluca, consilier
delegat pe achiziții publice ;

c) avizul comisiilor de specialitate;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.l. Se aprobă implementarea proiectului ”lnfiintare parc fotovoltaic pentru
producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie de tip solar, in vederea
acoperirii consumului propriu energetic al localitatii Urechesti” In vederea finanțării
acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 11:
Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile,
Obiectivul specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților
publice locale apelul de proiecte 11.2.

Art. 2. - Se aprobă realizarea achizițiilor publice privind serviciile de consultanță în
valoare de 130.000 lei și realizarea documentației tehnice si Studiului de fezabilitate în valoare
de 30.000 lei pentru proiectul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Cheltuielile aferente acestui proiect de investiții se prevăd în bugetul local
pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin PPOIM 2014-2020,
potrivit legii.



Art. 4. — Consiliul Local Urechesti ia act de necesitatea, oportunitatea și potențialul
economic al investiției ”lnfiintarc parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din
surse regenerabile de energie de tip solar, in vederea acoperirii consumului propriu
energetic al localitatii Urechesti” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a
eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.2:
Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale apelul de
proiecte 1 1.2., care va contribui în mod direct la reducerea consumurilor de energie electrică.

Art. 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei urechesti, domnul Talaba Nicolae.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, în condițiile legii, Instituției Prefectului -
județul Bacau, Primarului comunei Urechesti, și se aduce la cunoștință publică prin grija
secretarului general al comunei Urechesti .

Preș Contrasemnează,
Consił• 1*10

Secretarul general al comunei
Luca Pe ian
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