
 

                                      

                                                                      

                                 

                           

 

                          

 

 

 

 
Consiliul Local al comunei BERLESTI    județul GORJ,  întrunit în ședință în 

data de 27 ianuarie 2023 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) 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; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
în temeiul prevederilor art. 196 alin.1, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr.438 din 25.01.2023, prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr.439 din 25.01.2023, prin care se motivează, în drept și în fapt,  
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; 

c) avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Berlești;  
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de 
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/27.01.2023 privind 
aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico economici ai investiției                                                                                                                                                                                                    
„SPRIJINIREA ACCESULUI COMUNEI BERLEȘTI LA ENERGIE VERDE PRIN 

REALIZAREA INVESTIȚIEI IN PRODUCEREA DE ENERGIE REGENERABILA" 
Consiliul Local al comunei Berlești  adoptă prezenta,  
 

HOTĂRÂRE:  
 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului « SPRIJINIREA ACCESULUI 

COMUNEI BERLEȘTI LA ENERGIE VERDE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI IN 

PRODUCEREA DE ENERGIE REGENERABILA"  , finantat prin 19.2, axa LEADER, prin 
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HOTĂRÂREA 
nr. 8 din 27 ianuarie 2023 

privind implementarea proiectului   „ SPRIJINIREA ACCESULUI 

COMUNEI BERLEȘTI LA ENERGIE VERDE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI IN 

PRODUCEREA DE ENERGIE REGENERABILA” 

 

STEMA 

UNITĂŢII 

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE 



intermediul măsurii 19.2 – 2/5C – „Sprijinirea accesului UAT si al organizatiilor din 
GAL, la „energie verde”, prin realizarea de investitii in domeniul energiei 
regenerabile si/sau pentru economisirea energiei” denumit în continuare Proiectul. 

Art.2. - Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, 
conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada 
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurala- PNDR., potrivit legii. 

Art. 4. - Consiliul Local al comunei Berlesti, judetul Gorj , se obligă să asigure 
veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți. 

Art. 5. - Numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcţi, sunt cuprins  în 
anexa nr.2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. - Se aprobă caracteristicile tehnice ale proiectului de” SPRIJINIREA 

ACCESULUI COMUNEI BERLEȘTI LA ENERGIE VERDE PRIN REALIZAREA 

INVESTIȚIEI IN PRODUCEREA DE ENERGIE REGENERABILA"  conform anexei nr.3, 
care este parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.7. - Lista agenților economici deserviți direct de investiția SPRIJINIREA 

ACCESULUI COMUNEI BERLEȘTI LA ENERGIE VERDE PRIN REALIZAREA 

INVESTIȚIEI IN PRODUCEREA DE ENERGIE REGENERABILA"  este cuprinsă  în 
anexa 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. - Consiliul Local al comunei Berlesti  , Județul Gorj , se angajează să asigure 
cofinanțarea proiectului, dacă este cazul.  

Art. 9. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, domnul Berlescu Iulian,  
primarul comunei Berlesti, în calitatea sa de ordonator principal de credite.. Acesta o sa 
reprezinte comuna in relatia cu AFIR 

Art 10. - Comuna Berlesti, nu se afla in incapacitate de plata sau insolventa 
Art. 11. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Berlesti.  
Art.12. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Berlesti și prefectului județului Gorj. 
 

Adoptată astăzi, 27.01.2023 în şedinţa  ordinara a consiliului local cu _10_ voturi 
pentru, 0_ voturi  împotrivă, _0_abţineri, exprimate din totalul de …10.. consilieri prezenţi la 
şedinţă şi  din totalul celor …11… consilieri în funcţie.   

 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Președintele de ședință,

 ……Leontin LIHU -OANĂ………… 

.  
( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

Contrasemnează: 

Secretarul comunei

 ……Eugen ARGEȘANU….………… 

.  
 ( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

 

L.S. 


