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HOTĂRÂREA NR.  3  

 

 Privind aprobarea participării UAT COMUNA DĂNEȘTI la Programul privind creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de 
învățământ,derulat de Administrația Fondului de mediu cu proiectul Creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în Școala Gimnazială nr.1. Dănești 

 

Consiliul Local al Comunei Dănești județul Gorj: 

-Proiectul de hotărâre inițiat, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotârîre inițiat, 

 - Raportul de specialitate al compartimentului de resort, 

- Prevederile art. 129 alin. (1),  alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. i) si k) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

- O.G. nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a 

resurseror regeneraile de energie, 

-Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octomrie 2012 privind 

eficiența energetică, 

            În temeiul art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

                                                                                                                                                                    

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1.Se aprobă participarea UAT COMUNA DĂNEȘTI la programul privind creșterea eficienței energetice 
și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ,derulat de 
Administrația Fondului de mediu cu proiectul Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei 
în Școala Gimnazială nr.1. Dănești 
 Art. 2.Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției finaciare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale 

proiectului 

 Art. 3. Se aproba ca sumele necesare intocmirii documentatiei reprezentand: 

a) expertiză tehnică 
b) audit energetic, 

c). D.A.L.I.  

d),asistență tehnică implementare proiect, 

e) consultanță de specialitate, sa fie suportate de la bugetul local al comunei Dănești  

Art. 4. Se imputerniceste primarul comunei .Dănești cu ducerea la indeplinire a prezentei 

hotarari. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică primarului ,Instituţiei Prefectului judeţului Gorj și se va 

afișa la sediul instituției. 

 

 Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local Danesti 
din data de  28.01.2021  cu un numar de 13 voturi pentru,-voturi contra si....-.. abtineri 
din totalul de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în funcție.  
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