ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.3/2011
Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza
energie regenerabila pentru Primaria Talmaciu, Scoala cu clasele I-VIII Talmaciu, Casa de Cultura
Talmaciu, Gradinita Talmaciu (Ritivoi) , Sala de Sport, Dispensar Talmacel si Gr.Scolar J.lebel
Talmaciu” si aprobarea cofinantarii acestui proiect.-

CONSILIUL LOCAL TALMACIU, intrunit in sedinta ordinara din data de 20.01.2011;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
Examinand rapotul nr.381/2011 intocmit de consilier investitii din cadrul Primariei
Orasului Talmaciu prin care se propune aprobarea documentatiei necesare si cofinantarea
necesara participarii la acest program , precum si expunerea de motive nr.431/2011 a
primarului orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
In temeiul prevederilor art.44 alin.1 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare si a HG nr.1535/2003 privind stategia de valorificare
a surselor regenerabile de energie si a art.9 din ordinal nr.1741/2010 pentru aprobarea
Ghidului de finantare a programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza
energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzirebeneficiari unitati administrative-teritoriale, institutii publice si unitati de cult;
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d”, art.45 alin.1 si art.115 alin.1
lit.b din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1-Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul de investitii ce are ca obiectiv
“Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila pentru Primaria
Talmaciu, Scoala cu clasele I-VIII Talmaciu, Casa de Cultura Talmaciu, Gradinita Talmaciu
(Ritivoi), Sala de sport, Dispensar Talmacel si GR.Scolar J.Lebel Talmaciu”, conform anexei 1
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2(1)-Se aproba cofinantarea proiectului si indicatorii tehnico-economici pentru
proiectul mentionat la art.1.
(2)Se aproba contributia proprie de 10 % necesara pentru implementarea proiectului.
Art.3-Indeplinirea prezentei revine serviciului achizitii publice din cadrul Primariei
Orasului Talmaciu.
Adoptata in Talmaciu la
20.01.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSTANTIN LUCA
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VIOLETA HANEA

Difuzat:1ex.Inst.Prefectului, 1ex.dos.sed., 1ex.dos.hot., 1ex.primar, 1ex.achizitii, 1ex.Buc., 1ex.afisare
7ex.

