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ROMANIA
UNITATEA ADMINISTRATIv.TERIToRIALA comuNA MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$

REFERAT DE APROBARE
al Proiectului de llotIrflre al Consiliului Local al comunei Micegti din judeful Argeg

privind aprobarea obiectului de investifie "iNFIINTARE PARC DE PANOURI
FOTOVOLTATCE iN COWTUNA MICE$TI, JUDETUL ARGE$ ".

Subsemnata: Claudia Mariana Dumitru, consilier local in cadrul Consiliului Local al

Comunei Micegti, judelul Argeg, in temeiul art.136 din OUG a Guvernului Romdnieinr.57l20l9
privind Codul Administrativ cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, iniliez Proiectul de
Hotirfire privind aqrobarea obiectului de investi{ie "INFIINTARE PARC DE PANOURI
FOTOVOLTAICE IN COMUNA MICE$TI, JUDETUL ARGE$" $i supun acest Proiect de
Hotlrire dezbaterii gi aprobdrii Consiliului Local al comunei Miceqti, jude[ul Argeq, av6nd in
vedere urmdtoarele:

- Prevederile art.l36 alin.(l) din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ cu

modificSrile gi completdrile ulterioare: "Proiectele de Hotlriri pot fi ini{iate de primar,
consilierii locali, sau de cet6feni. Eloborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu
sprijinul secretorului seuetarului general al unitdlii/subdiviziunii administrativleritoriale Si al
compartimentelor de resort din codrul aparatului de specialitate al primarului."

- Prevederile art.l36 alin.(3) din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ cu

modificdrile gi complet[rile ulterioarei "Proiectele de Hotdrdri ale Consiliului Local tnsolite de

referatele de aprobore ale acestora Si de alte documente de prezentore Si de motivare se

tnregistreazd Si se transmit de secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale:

a) compartimentelor de resort din cqdrul aparatului de specialitate al primarului tn vederea
analizdrii Si tntocmirii rapoartelor de specialitqte,'

b) comisiilor de speciolitate ale consiliului local in vederea analizdrii Si intocmirii
avizelor:

Av6nd in vedere prevederile Legii nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
AVANTAJELE realizlrii acestei investifii "iNFItNlAnE PARC DE PANOURI

FOTOVOLTATCE tN COVTUNA MrCE$Tr, JUDETUL ARGE$":
1. reducerea consumului energetic Ia nivelul UAT MICE$TI gi implicit

contribuie la reducerea costurilor administrative ale acestuial
2. facilitarea accesului la resurse energetic nepoluante, prietenoase cu mediul

(energia verde);
3. sclderea impactului negativ asupra calitifii aerului pe care il au sistemele

clasice ;
4. energia poate fi nelimitatl qi gratuitio va asigura necesarul institufiilor

publice din comuni dar gi iluminatul public;
5. energia va fi injectatl in re(eaua publicl gi vom primi inapoi energia care va

asigura iluminatul public qi al institu{iilor publice din comunl. DacI producem mai mult
decfft este nevoie nu mai plltim nimic iar diferenfa ne va fi plltitn noui. Daci producem
mai pu(in decfft este nevoie vom pllti doar diferenfa.
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Investifia se poate face qi cu bani de la bugetul local ( in jur de 250 000 lei - lS5,
200 panouri fotovoltaice) care se va amortizain cel mult 2 ani deoarece in prezent plltim
in jur de 200 000 lei/an, iluminatul public de la bugetul local.

Solicit si rezervlm terenul aferent acestei investifii.
Proiectul de Hot[r6re prezentat, respectdprevederile legale gi poate fi supus dezbaterii gi

aprob5rii de c6tre Consiliul Local al comunei Micegti, jude{ul Argeg, in qedin{d.
Av6nd in vedere cele de mai sus, propun Consiliului Local al Comunei Micegti, jude(ul

11q.q, s[ aprobe, Proiectul de Hotdrdre privind aprobarea obiectului de invesiitrie- ,,

INFIINTARE PARC DE PANOURI FOTOYOLTAICE iN COMUNA MICE$TI,
JUDETUL ARGE$".

Nr.
crt.

Prenumele qi Numele
Consilierului local, care

iniliazil Proiectul de
Hotirfire,,iNfInVlAnf

PARC DE PANOURI
F'OTOVOLTAICE iN
COMUNA MICE$TI,
JUDETUL ARGES "

Semnitura
Ini(iatorului

Proiectului de HotIrff re
Data

1. Claudia Mariana Dumitru k 25.11.2021
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