
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA TTTLUCESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.84
din: 24.12.2010

privind : demararea procedunlor de aplicare a Programului ..CASA VERDE" care va fi
cofinantat de catre Agentia Fondului de Mediu. cu fonduri nerambursabile. pentm implementarea
solutiilor de producerc a energlei tcrmice cu surse regenerabile (energie solara^ geotermala si
eoliana) ori alte sisteme, care conduc la imbunatatirea calitatii aerului. apei si solului. la obiective
publice din patrimoniul comunci Tulucesti

Initiator : Bratu Petricd , Primarul comunei Tulucesti , judetul Galati;
Proiect de hotarare inregistrat la nr. 9562121.12.2010

Consiliul Local al comunei Tuluceqti, judepl Galali, intrunit in qedin!6 ordinard in
data de 24.12.2010 conform dispoziliei de convocare nr. 7Q4110.12.2010;

Avdnd in vedere expunerea de rnotive la proiectul de hotarare prezentatl de
iniliator, inregistrata la nr. 9563 121.I2.20 l0 ;

Avdnd in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului , inregistrat la nr. 9564121.12.2010 ,

Avdnd in vedere raporlul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local
Tuluceqti, jud. Galati inregistratl sub nr. 9592/22.12.2010.

Avind in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008" privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investiilor publice. precum si a
stmcturii si metodologiei de elaborarc a devizului general pentm obiective de investitii si lucrari
de interventii:

Avind in vedere Ordinul nr. tt63/20011. al Ministerului Dezvoltarii. Lucrarilor publice si
Locuintelor" pentru aprobarea "Instnrctiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea
Guvernului nr. 2812008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice. preclrm si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii".

Avdnd in vedere Ordinul nr. 505/2009 al Ministerului Finantelor Publice. pentru
aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale pnn imprumuturi a
caror rambursare se asigura din alte surse decat bugctul de stat.

AvAnd in vedere Ordinul nr. I74ll2010 al Ministerului Mediului. pentru aprobarea
Ghidului de finanlare a Programului privind instalarea sistemelor de ?ncdlzire care
utrlizeazd energie regenerabild, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
incdlzire - beneficiari unitlti administrativ-teritoriale, institulii publice qi unitdli de cult;



Avdnd in vedere prevederile Legii nr.27312006 privind finan{ele publice locale, cu
modificdrile gi completSrile ulterioare,

Avand in vedere prevederile art. 36 al. 2 lit b" al. 6 lit. a pct. 9 din Legea nr
21512007. privind administralia publica localS, republicatl, cu modificarile si
completarile ulterioare ;

ln baza prevederilor art. 45 alin. I qi al. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicatS, cu modificlrile gi complet[rile;

HOTARASTE :

Art. 1 (I) Se aproba demararea procedurilor de aplicare a programului ,,CASA
VERDE" care va fi cofinantat de catre Agentia Fondului de Mediu, pentru implementarea
solutiilor de producere a energiei termice cu surse regenerabile (energie solara\
geotermala si eoliana) la obiective publice din patrimoniul comunei Tulucesti.

(2) In acest scop:
a) Se va declansa procedura de achizitie a serviciilor de realizare a Studiului de

Fezabilitate ,,Eficientizarea consumului de energie termica la Caminul Cultural Tulucesti,
Caminul Cultural Sivita si Scoala Generala Tulucesti aflate in administrarea Consiliului
Local Tulucesti".

b) Acest studiu va mai cuprinde analiza cost-beneficiu, documentatii pentru
obtinerea avizelor, acordurilor si a consultantei de specialitate pe toata perioada de
eval uare a proiectului ;

c) ln vederea obinerii acordului de cofinantare, aparatul de specialitate al
primarului comunei Tuluceqti, va depune la Agenda Fondului de Mediu proiectul aprobat
de Consil iul Local, pana la data de 15.01 201 I

Art 2. Se aproba ca in prima etapa sa fle selectionate un numar de 3 imobile din
patrimoniul comunei Tulucesti, dupa cum urmeaza:

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Primarul comunei comunei Tulucesti , judetul Galati .

Art.  (1) Prezenta hotarare se comunicd Instituliei Prefectului judetului Galati
in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta
publica prin grija secretarului comunei.

Nr. Crt. Denumire obiectiv

I Caminul Cultural Tulucesti
2 Caminul Cultural Sivita
a
J . Scoala Generala Tulucesti



(2) Aducerea la cunostinta publicS se face prin afisare la sediul Primariei
comunei Tulucesti qi prin publicarea hotbririi pe site-ul Primdriei Tulucegti ,

Presedintele de sedinta Contrasemneazd
Secretar comuna Tuluceqti

Sandu Dan
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