
CONSILIUL LCOCAL ALUNU

JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR.2

Privitor la: aprobarea documentafiei ;i ^ indicatorilor tehnico-economici ai

prqiectului "DOTARBA CENTRULUI PENTRU SERVICII SOCIALE' SAT

IGOIU , COMUNA ALUNU, JUDETUL VALCEA, cu sistem de panouri

fotovoltaice (instalatia solara monofazata de 10 kW putere instalata)".

Consiliul local al Comunei Alunu , Judelul Vdlcea, intrunit in qedinla

extraordinard din data de 08.01 .202\,la care participd un numdr de 10 consiliri locali
din totalul de 13 consilieri locali in funclie;

Av6nd in vedere hotdrArea Consiliului Local Alunu, Judelul Vdlcea nr. 1 din

12.1I.2020, prin care d-l Mudava Nichifor a fost ales pregedintele qedintei pe o perioadd

de trei luni;

Avdnd in vedere:

- oportunitatea de finantare a proiectului mai sus mentionat prin Masura (Ml0 /

5C) - Facilitareautllizarti surselor regenerabile de energie in scopul bioeconomiei,
lansata prin GAL Parang, valoarea maxima a cheltuielilor eligibile /proiect hind de

7000,00 euro;

- necesitatea reducerii consumului de energie electrica la Centrul pentru

Servicii Sociale, sat Igoiu, Comuna Alunu, Judelul VAlcea;

raportul intocmit de d-l Ciobanu David, viceprimarul comunei Alunu,

Judelul V61cea, inregistrat sub nr. 44 din 04.01 .2021, prin care propune aprobarea
documenta{iei gi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "DOTAREA
CENTRULUI PENTRU SERVICII SOCIALE, SAT IGOIU, COMUNA ALUNU,
JUDETUL VALCEA cu sistem de panouri fotovoltaice (instalatia solara monofazata de

l0 kW putere instalata)".

- referatul de aprobare, inregistratd sub nr. 45 din 04.01 .202I, intocmit de

primarul comunei Alunu, Judelul Vdlce.a;

Avand in vedere raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proieOtului de

hotarare intocmit de secretarul general al comunei;



in conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legeanr.27312006

privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completirile ulterioare, art. 5, alin.
(4), art. 7 alin. (a) din H.G. nr.90712016 privind etapele de elaborare gi conJinutul-cadru
al documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii
finanlate din fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare; Ghidul
Solicitantului - Masura (Ml0 I 5C) - Facilitareautilizarii surselor regenerabile de energie
in scopul bioeconomiei, lansata prin GAL Parang;

In temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr.5712019, privind Codul
Administrativ, cu un numdr de l0 voturi pentru, adoptd urmdtoarea:

HOTARARE:

Art. 1. Se aprobd implementarea proiectului " DOTAREA CENTRULUI
PENTRU SERVICII SOCTALE SAT IGOIU , COMUNA ALUNU, JUDETUL
VALCEA cu sistem de panouri fotovoltaice (instalatia solara monofazata de 10 kW
putere instalata).

Art.2 Se aproba documentatia tehnica (memoriul justificativ) si indicatorii
tehnico-economici ai proiectului dupa cum urrneaza:

a). Indicatori Tehnici .' DOTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII
SOCIALE SAT IGOIU , COMLINA ALLINU, JUDETUL VALCEA cu sistem de
panouri fotovoltaice (instalatia solara monofazata de 10 kW putere instalata).

b). indicatori economici : Valoarea totala a proiectului,inclusiv TVA :44324.82
lei , echivalent a9704,78 euro:

din care: cheltuieli eligibile, fara TVA
echivalent a 7000,00 euro.

cheltuieli neeligibile,inclusiv TVA
echivalent a 2104,78 euro.

Art.3 - Primarul comunei Alunu, Judelul Vdlcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezemntei hotirdri, informdnd Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

33908,00 lei,

10416.82,00 lei,



Aft.4-Prezentahot#?re se va comunica Instituliei Prefectuului-Judelul V6lcea

primarului comunei Alunu qi se va afiqa la sediul Consiliului Local ,i pe pagina de

internet www.alunu.ro

Alunu la :

08.01 .2021
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