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HOTĂRÂREA NR. 1/2011

privind aprobarea participării comunei Dăneşti, prin Consiliul Local Dăneşti 
la programul Programul privind instalarea sistemelor de încălzire

 care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 
clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi 

unităţi de cult

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 18 ianuarie  
2011, convocat prin Dispoziţia nr.1 /2011, emisă de primarul comunei Dăneşti;
            
Având în vedere expunerea de de motive nr.123/2010 a d-lui primar Suket Jeno;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.1741/2010 
pentru aprobarea Ghidului  de finanţare a Programului  privind instalarea sistemelor  de 
încălzire  care  utilizează  energie  regenerabilă,  inclusiv  înlocuirea  sau  completarea 
sistemelor  clasice  de  încălzire  –  beneficiari  unităţi  administrativ-teritoriale,  instituţii 
publice şi unităţi de cult;

Cu  respectarea  prevederilor  art.44  alin.(1)  din  Legea  nr.273/2006,  privind  finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând  în  considerare  prevederile  art.6  din  Legea  nr.52/2003  privind  transparenţa 
decizională în administraţie publică;

În  conformitate  cu  obligaţiile  asumate  de  România  în  tratatul  de  aderare  la  Uniunea 
Europeană, tratat ratificat prin Legea nr.157 din 24 mai 2005, pentru ratificarea Tratatului 
dintre  Regatul  Belgiei,  Republica  Ceha,  Regatul  Danemarcei,  Republica  Fedarală 
Germania,  Republica  Estonia,  Republica  Elena,  Regatul  Spaniei,  Republica  Franceză, 
Irlanda,  Republica  Italiana,  Republica  Cipru,  Republica  Letonia,  Republica  Lituania, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul fiarilor de 
Jos,  Republica  Austria,  Republica Polonă,  Republica  Portugheză,  Republica  Slovenia, 
Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord(state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România 
privind aderarea Republicii  Bulgaria şi  a României  la Uniunea Europeană,  semnat  de 
România la Luxemburg la 25 aprilie 2005;

1



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI

C O N S I L I U L  L O C A L

În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b şi lit.d, alin.(4) lit.d, alin.(6) lit.a pct.1,5,16, art.45 
alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Aprobarea  participării  comunei  Dăneşti,  prin  Consiliul  Local  Dăneşti  la 
Programul  privind  instalarea  sistemelor  de  încălzire  care  utilizează  energie 
regenerabilă,  inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – 
beneficiari  unităţi  administrativ-teritoriale,  instituţii  publice şi  unităţi  de cult,  cu 
următoarele proiecte:

1. „Completarea sistemului clasic de preparare a apei calde menajere cu un sistem  
solar la grădiniţa de copii „BOBITA”judeţul Harghita ” şi

2. „Proiectare şi  instalare sistem solar pentru producerea apei  calde menajere şi  
aport de căldură la încălzirea clădirii  anexa de la Sala de Sport- 50 locuri  al  
Grupului Şcolar „Petofi Sandor” comuna Dăneşti, judeţul Harghita”

Art.2. Consiliul Local al comunei Dăneşti se angajează că va asigura contribuţia proprie 
în vederea implementării proiectului. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Dăneşti.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dăneşti, Instituţiei Prefectului 
judeţului  Harghita,  Ministerului  Mediului  şi  Pădurilor,  şi  se  afişează  prin  grija  d-nei 
secretar într-un loc accesibil de către  comunitatea locală. 

Dăneşti, la 18 ianuarie 2011

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Szabó Tibor             Secretar, Both Kinga-Zsuzsánna
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