
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 81 
                                             DIN 25.06.2019 
     Privind  participarea la ”Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru  
           gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice” 
 
         Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 25.06.2019. 
         Având în vedere: 
       -Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, domnul Antal Petru, 
       -Raportul nr. 29478/12.06.2019 al doamnei Ponta Alina, consilier Compartiment Management  
        de Proiect, prin care propune participarea la ”Programul privind instalarea de sisteme 
        fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei 
        electrice”, 
        -Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru mediu nr.237 din 04.04.2019 privind 
         organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind  
         instalarea de sisteme fotovoltaice pentru  gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de  
         distribuție a energiei electrice, 
        -Lista unităților administrativ-teritoriale care pot depune cereri de finanțare, numărul de  
         gospodării și sumele alocate acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
         dispoziția nr. 237/04.04.2019, 
        -Ordinul nr. 1305/11.12.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a ”Programului privind  
         instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de  
         distribuție a energiei electrice”, 
       - Prevederile  art.36 (2), lit.b) corobotat cu alin. (4), lit.e) din Legea nr. 215/2001- Legea 
         Administraţiei Publice Locale, republicată,cu modificările și completările ulterioare, 
      - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 
      - Votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 16 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,  republicată 
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă participarea U.A.T.Pecica  la ”Programul privind instalarea de sisteme 
fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei 
electrice”. 
Art.2. Se aprobă derularea procedurilor de achiziție publică pentru achiziționarea sistemelor 
fotovoltaice finanțate în cadrul programului. 
Art.3. Se aprobă implementarea și monitorizarea funcționării proiectului ”Instalarea de sisteme 
fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, oraș 
Pecica, județul Arad”. 
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Ponta Alina şi se 
comunică cu: 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic, 
            -Doamna Ponta Alina, consilier Compartiment Management de Proiect, 
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