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HOTĂRÂREA NR. _____/30.01.2014 
privind aprobarea SF privind activitatea de eficientizare a consumurilor energetice din comuna 

Găneşti, precum si aprobarea iniŃierii concesiunii lucrărilor 
 
 

Consiliul local al comunei Găneşti, jud. Mureş, în şedinŃa ordinară din data de 30.01.2014; 
łinând cont de:  - proiectul de hotărâre iniŃiat de conducerea primăriei locale;  
 - Nota de fundamentare privind concesiunea de activităŃi de eficientizare a 
consumurilor energetice la nivelul comunei Găneşti, judeŃul Mureş însoŃit de referatul de necesitate; 
 - Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii, cu toate completările 
ulterioare aprobate prin HG nr. 71/2007, cu toate modificările la zi; 
 - Prevederile OG nr. 22/2008 privind eficienŃa energetică şi promovarea utilizării la 
consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie, cu toate modificările ulterioare; 
 - Prevederilor HG nr. 409/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a OG nr. 22/2008; 
 - Prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie; 
 - Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanŃa energetică a clădirilor cu toate 
modificările la zi; 
 - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu toate 
modificările la zi; 
 - Prevederile HG nr. 71/2007, privind Normele de aplicare a OUG 34/2006, cu toate 
modificările la zi; 
În temeiul prevederilor art. 36 şi art.45 din Legea AdministraŃiei Publice Locale Nr. 215/2001, 

republicată în anul 2007, cu toate completările şi modificările ulterioare,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 

Art.1. SF privind activitatea de eficientizare a consumurilor energetice din comuna Găneşti, document 
ce conŃine anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă iniŃierea procedurii de concesionare de lucrări publice în conformitate cu prevederile 
OUG nr. 34/2006 şi a HG nr. 71/2007. 

Art.3. Pentru  amplasarea centralei energetice ce utilizează resurse regenerabile de energie, se aprobă 
darea în folosinŃă gratuită pentru o perioadă de 20 de ani, a unui teren în suprafaŃă de 2 ha/MW instalat, 
proprietate UAT Găneşti, cu a cărei identificare în concret se împuterniceşte primarul comunei, dare în 
folosinŃă pe durata concesiunii potrivit art. 124 din L 215/2001, în favoarea serviciului public energetic al 
localităŃii.  

Art.4. Cu respectarea prevederilor prezentei şi ducerea la îndeplinire a acestora, se însărcinează 
conducerea primăriei locale. 
 
 

INIłIATOR,  AVIZEAZĂ, 
PRIMAR,  SECRETAR, 

BALOG ELEMÉR  MATEFI ADRIAN 
 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi pentru din totalul de ___ consilieri în funcŃie. 


