ROMANIA
JUDETUL SUCEA A
COMI]NA FLINDU OLDOVEI
CONSILIUL LOC

HOTARARE
privind acordul de
de achizilie publi
cadrul programului

cipare in cadrul programului, de derulare a procedurilor
pentru achizilionarea sistemelor fotovoltaice fi nanlate in
de implementare qi monitorizare a funcfiondrii proiectelor

Consiliul loca al comunei Fundu Moldovei, judeful Suceava ;
g:
Av6nd in v
- Adresa nr.8 5 din 05.04.2019 a Consiliului Judefean Suceava;
- Expunerea
motive a primarului comunei la proiectul de hotdrdre
privind acordul de
icipare in cadrul programului, de derulare a procedurilor
de achizi{ie publi pentru achizilionarea sistemelor fotovoltaice finanlate in
cadrul programului de implementare qi monitorizare a funcfiondrii proiectelor,
inregistratd sub nr.3 3 din 10.04.2019;
- raportul
partimentului financiar-contabil inregistrat sub nr.3084 din
t0.04.20t9;
- raportul
avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-socia16,
get, finanle, administrarea domeniului public qi privat al
comunei, agricul
, gospod6rie comunald de specialitate nr. 3326 din
t7.04.20t9;
- prevederile
.11, a1in.(1), lit.a) din Ghidul de finan(are a Programului
privind instalarea
sisteme fotovoltaice pentru gospod6riile izolate neracordate
la releaua de distri ie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul Ministrului
Mediului nr.130512
in temeiul di
itiilor art.36 alin. (2) litera b), alin.(4) lit.e), ale art. 45
115 a1in.(1) litera b) din Legea nr. 21512001 privind
a"lin. (1) qi ale
1ocal6, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
administralia publi
ulterioare :

HOTARAIJTE:
Art. L. Consi iul local iqi exprimi acordul pentru participarea comunei

1 Suceava in cadrul Programului privind instularea de
Fundu Moldovei, j
pentru gospoddriile izolate neracordate la releaua de
sisterne ft
electrice, pentru derularea procedurilor de achizilie
distribulie a ene
izilionarea sisternelor fotovoltaice finanlate in cadrul
publicd pentru
implementarea qi monitorizarea funcfiondrii proiectelor.
programului qi pen
aparatul de specialitate vor aduce la
.1 comunei
Art.2. Pri
le prezentei hotdrdri.
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