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HOTĂRÂRE  
  

pentru participarea în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 

2014 – 2020 privind accesarea fondurilor conform Ghidului Solicitantului ,,Sprijinirea 

investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru 

consumul propriu la nivelul autorităților publice locale ,,  

pentru proiectul 

“Obținerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice pentru consumul propriu în 

Comuna Sălcioara, Județul Dâmbovița” 

 

 

 

 

Consiliul local al Comunei Sălcioara, Județul Dâmbovița, intrunit in sedinta 

extraordinara convocata de indata in data de 30.09.2022 

Având în vedere: 

          - proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.46/26.09.2022 ,initiat de  PrimarulComunei 

Sălcioara, Județul Dâmbovița 

          - referatul de aprobare nr. 8258 /26.09.2022, intocmit de  Primarul Comunei Sălcioara, 

Județul Dâmbovița  

          - raportul înregistrat la  nr. 8259 /26.09.2022, intocmit de  Compartimentul achiziții 

publice și contabilitate , 

           - prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

            -prevederile art 3, art.4, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

           - prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

            - prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

           - prevederile art. 41 și art.44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

           - prevederile OUG nr. 112 din 15 iulie 2022 privind instituirea unor măsuri pentru 

stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței 

energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și 

mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și 

unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative 

           - Ghidul Solicitantului , condiții specifice de accesare a fondurilor, pentru ,,Sprijinirea 

investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul 

propriu la nivelul autorităților publice locale,, în cadrul Programului Operațional Infrastructură 

Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței 

energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul 

specific 11.2: Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților 

administrației publice locale 

 



 

           - prevederile art. 9, art.10, alin.(4) lit. d) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare 

și conținutul cadrul al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; 

           - prevederile din Strategia de dezvoltare a comunei aprobată prin hotărârea Consiliului 

Local Sălcioara, Județul Dâmbovița nr. 43/27.08.2020, 

          - prevederile art.2 alin.(2), art.41 alin.(5), art 50 alim.(4), art.58, art.59, art.61, art.62 și 

art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

         - prevederile art. 1,2,4-7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

  

           - In temeiul art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b, alin.(4) lit.d, alin.(7), lit k, raportat la 

art.155 alin.(1), lit.d și alin.(5), lit.c) ,art.136 alin(.1), art 139 alin.( 1) alin.( 3 )si  art.196 

alin.( 1)lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

     

 

                                       H O T Ă R Ă Ș T E 

 

                                     

 

Art. 1. – Se aprobă participarea la  Programul privind ,,Sprijinirea investiţiilor  

destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la 

nivelul autorităților publice locale,, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 

(POIM) 2014 – 2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și 

stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.2: 

Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației 

publice locale cu investiția “Obținerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice pentru 

consumul propriu în Comuna Sălcioara, Județul Dâmbovița”, denumit în continuare 

Proiectul. 
Art. 2. – Se aprobă asigurarea de către Comuna Sălcioara, Județul Dâmbovița a 

cofinanțării proiectului de minin 2%, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea 

proiectului, acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile. precum și a oricăror 

costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului. 

Art. 3. - Angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, 

organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice pentru obiectivul de investiții 

“Obținerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice pentru consumul propriu în Comuna 

Sălcioara, Județul Dâmbovița”  este în sarcina Comunei Sălcioara, Județul Dâmbovița, denumit 

în continuare Proiectul. 

Art. 4. – (1) Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în 

dubla sa calitate și de ordonator principal de credite al comunei. 

               (2) Se aprobă contractarea finanațării și persoana desemnată să reprezinte  

Comuna Sălcioara, Județul Dâmbovița, în relația cu Autoritatea de Management a Programul 

Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, privind contractarea și derularea proiectului este 

domnul  Primar – PÂRVU VALENTIN. 

Art. 7. -Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Sălcioara, Județul Dâmbovița.  

 



Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Sălcioara, Județul Dâmbovița, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Sălcioara, 

Județul Dâmbovița,  și prefectului județului Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet https://comunasalcioara.ro – 

Hotărâri . 
 

 

                      Hotărârea a fost adoptată  cu  voturi  7 ”pentru” , cu 0 voturi  ,, 

împotriva”, cu 0 voturi ,, abținere”, consilieri in funcție 13, din care prezenți  7. 
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