ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea utilizarii unei sume din contul “ Disponibil din Fondul de mediu ,
conform OUG nr. 196/2005
Consiliul Local al orasului Murfatlar intrunit in sedinta ordinara astazi, 21.12.2011,
Vazand:
 Proiectul de hotarare initiat de Primarul orasului Murfatlar;
 Raportul de specialitate intocmit de seful serviciului Financiar-Contabil – Resurse
Umane;
 Avizul Comisiei nr. 1;
 Avizul de legalitate al Secretarului orasului Murfatlar;
Avand in vedere prevederile OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu si
contractul de finantare nr. 860/26.10.2010 incheiat cu Administratia Fondului pentru
mediu, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii nr.571/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 36, al. 2, lit. b, al. 4, lit. a, art. 45, art. 115, al. 1, lit. b din
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
la zi, Consiliul Local Murfatlar,
HOTARASTE:
Art. 1
Aprobarea utilizarii sumei de 784.150 lei din contul 50.02.20 “ Disponibil din
Fondul de mediu “ in vederea achitarii contravalorii contractului de lucrari 5132/22.08.2011
“ Inlocuirea sistemului de incalzire clasic cu sisteme ce utilizeaza energia produsa
din surse regenerabile la Scoala cu clasele I-VIII Adrian V Radulescu “ din orasul
Murfatlar incheiat cu PG Delta Electron SRL , prezentat in anexele nr.1si 2 parti
integrante din prezenta.
Art. 2
Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art. 3
Secretarul va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu ............. voturi pentru, ..............
abtineri, .....-....... voturi impotriva.

PRESEDINTE,

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
FLORIN VINTILA

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
HOTARAREA
NR. 141 Din 21.12.2011
Privind aprobarea utilizarii unei sume din contul “ Disponibil din Fondul de mediu , conform
OUG nr. 196/2005
Consiliul Local al orasului Murfatlar intrunit in sedinta ordinara astazi, 21.12.2011,
Vazand:
 Proiectul de hotarare initiat de Primarul orasului Murfatlar;
 Raportul de specialitate intocmit de seful serviciului Financiar-Contabil – Resurse Umane;
 Avizul Comisiei nr. 1;
 Avizul de legalitate al Secretarului orasului Murfatlar;
Avand in vedere prevederile OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu si contractul
de finantare nr. 860/26.10.2010 incheiat cu Administratia Fondului pentru mediu, Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii nr.571/2003 cu modificarile si completarile
ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 36, al. 2, lit. b, al. 4, lit. a, art. 45, art. 115, al. 1, lit. b din Legea
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile la zi, Consiliul
Local Murfatlar,
HOTARASTE:
Art. 1 - Aprobarea utilizarii sumei de 784.150 lei din contul 50.02.20 “ Disponibil din
Fondul de mediu “ in vederea achitarii contravalorii contractului de lucrari 5132/22.08.2011 “
Inlocuirea sistemului de incalzire clasic cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse
regenerabile la Scoala cu clasele I-VIII Adrian V Radulescu “ din orasul Murfatlar incheiat cu
PG Delta Electron SRL , prezentat in anexele nr.1si 2 parti integrante din prezenta.
Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art. 3 - Secretarul va comunica prezenta tuturor factorilor interesati.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu .....16........ voturi pentru, .......-....... abtineri,
.....-....... voturi impotriva.

PRESEDINTE,
ILIE CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
FLORIN VINTILA

REFERAT DE SPECIALITATE
Privind utilizarea unei sume din contul ‘’ Disponibil din Fondul de mediu , OUG 196/2005 ‘’

Avand in vedere prevederile OUG 196 / 2005 PRIVIND Fondul pentru mediu si Contractul de finantare
nr 860 / 26.10.2010 incheiat cu Administratia Fondului pentru mediu , institutia noastra a primit in contul
50.02.20 ‘’ Disponibil din Fondul de mediu ‘’ suma de 784.149,22 lei pentru proiectul « Inlocuirea sistemului
de incalzire clasic cu sisteme ce utilizeaza energia produsa din surse regenerabile la Scoala cu clasele I-VIII
Adrian V Radulsecu » din orasul Murfatlar .
Avand in vedere prevederile Legii 273 / 2006 privind finantele publice locale si ale Legii nr 571 /2003
, cu modificarile si completarile ulterioare , Normele Metodologice de aplicare a Legii 571 / 2003 privind
Codul Fiscal , precum si prevederile Legii nr 215 / 2001 – legea administratiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare , supun spre aprobare Consiliului Local al orasului Murfatlar,utilizarea sumei de
784.150 lei in vederea achitarii contravalorii contractului de lucrari 5132 /22.08.2011 incheiat cu PG Delta
Electron SRL .

Data : 21.12.2010
INTOCMIT ,
MEMET REISE

