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CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR. 58

Privitoare la: darea in administrare a centralei Electrice Fotovoltaice CEF

Alunu 2, Serviciului Public de Alimentare cu ApI qi Canalizare Alunu

Consiliul Local Alunu, Judelul V61ce4 intrunit in gedinld ordinard din

data de 29.07.2020 la care participd un numdr de 13 consilieri locali din totalul de

13 consilieri locali in funclie;
Avdnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local Alunu w. 46 din 25.06.2020,

prin care domnul Manea Dumitru a fost ales preEedintele qedin{ei pentru o perioadd

de 3 luni;
Av6nd in vedere :

- raportul viceprimarului comunei Alunu nr. 9608 din22.07.2020, prin care

propune darea in administrare a Centralei Electrice Fotovoltaice CEF Alunu 2
Serviciului Public de Alimentare cu Apd qi Canalizare Alunu;

- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Alunu, judeful

V61cea, inregistrat sub nr. 9609 din22.07.2020;
- Hot[rdrea Consiliului Local Alunu nr.82 din 02.10.2019 privind participarea

comunei Alunu la ticita{ia privind vdruarea Centralei Electrice Fotovoltaice, putere

15,12 kw;
- procesul verbal de adjudecare pentru bunuri ,mobile'm. 217170 din

17.t0.2019;
- Decizia Preqedintelui ANRE nr. 434 din 23.03 .2020, privind modificarea

Licenlei nr. 1834 din 07.10.2015 pentru exploatarea comerciald a capacitililor de

producere a energiei electrice, acordate UAT Comuna Alunu, judeful V6lcea, prin

decizia Preqedintelui ANRE nr. 207 3 din 07. 1 0. 20 I 5 ;

Avdnd in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Alunu, Judeful Vdlcea;

Jindnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitdlii a proiectului de

hotirdre intocmit de secretarul comunei;
in conformitate cu prevederile xt. 129 alin (2),lit. ,,e", alin. (6), lit. ,,b", alin

(14), art. 297-301 din OUG nr. 5712019, privind Codul Administrativ, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare ;

in temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a" din OUG r:r. 5712019, privind Codul

Administrativ, cu un numdr de 13 voturi pentru, adoptd urmdtoarea:
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Art.l. se aprobl dueain administrare a centralei Electrice Fotovoltaice

cEF Alunu 2, serviciului Public de Alimentare cu Ap6 qi canalizare Alunu'

Art. z. Serviciul public de Alimentare cu Ap6 qi Canalizarc Alunu va

achita comunei Alunu contravaloarea energiei electrice consumate din produclia

centralei eletrice fotovoltaice CEF Alunu i,la ptelul energiei active practicat de

operatorul de furnizare energie electricS'

Art.3. Primarul comunei Alunu, Judetul valcea va asigura aducerea la

indeplinire u pr"*d"rilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra

modului de indePlinire.
Art.3. prezentahotarare va fi comunicata: Institu{iei Prefectului -Judetul

Valce4 pentru exercitarea controlului tegalitatii, primarului comunei Alunu'

Serviciului public de Alimentare cu Ap[ gi canalizare Alunu, compartimentului

contabilitate gi inspec{ie fiscatd din cadrul Primfiriei comunei Alunu gi va fi

afiqata la sediul Consitiululi Local Alunu qi pe www'alunu'ro'

Alunu la:
29.07.2020

Contrasemneaza,
Secretar general comun6,

Boeangiu Luminila


