
ROMÂNIA 
COMUNA  SĂBĂOANI 
CONSILIUL  LOCAL 

 

                                                  HOTĂRÂRE 
Nr. 139 din 16.12.2022 

                       Privind realizarea investiției “Instalarea de panouri fotovoltaice 
                                 pe clădirile aflate in  administrarea UAT Săbăoani”  
 

 
Consiliul local al UAT  Săbăoani, judetul Neamt; 
Avand in vedere: 
Inițiativa unui grup de consilieri în persoana d-lor: Petrut Alexandru, Ciobanu Mircea, 

Sandar Romina Natalia, Ciobanu Petrică și Vîrgă Gabriel. 
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului a 

primarului comunei, prin care se motivează necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 
al investiției; 

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
Prevederile art. 211 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019; 
In temeiul prevederilor  art. 129, și art. 139  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

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

 
HOTARASTE: 

 
     Art.1.  Se aprobă în principiu realizarea investiției “ Instalarea de panouri foto-voltaice 
pe următoarele clădiri : Liceul Teoretic V.Alecsandri Corp A, Corp B, Corp C, Grădinița cu 
program prelungit, Sala Sport, Dispensar Săbăoani”. 

Art.2. Achiziționarea de baterii (5 KW) pentru toate aceste obiective, cu excepția sălii 
de sport, pentru a putea suplini necesarul de energie in caz de avarie!    

Art.3. De aducerea la îndeplinire a prezentei răspunde primarul și biroul financiar-
contabil. 
      Art.4. Secretarul general al comunei va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
                        
 
   Președinte de ședință, 
         Consilier,       Contrasemnează, 
     ANTOCI IOSIF                                                                         Secretar General , 

                                                                         MARICICA  ROBU 
    
 
 
 
 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” 0 ,,împotivă” 0 ,,abțineri”fiind 
prezenți 17 consilieri locali din totalul de 17 consilieri . 

. 



 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL 

COMUNEI 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 

NR….../2022 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) …./…../2022  
2 Comunicarea către primarul comunei2) …./…../2022  
3 Comunicarea către prefectul județului3) …./…../2022  
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …./…../2022  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) ...../...../2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 
după caz 

…./…../2022  
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 
majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 

2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local 

al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, 

prin grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora 

li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 


