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 HOTARAREA  NR 65/06.10.2020 

privind aprobarea încheierii unui contract având ca  obiect 

“Elaborarea Programului de Imbunatațire a Eficienței  Energetice la nivelul 

comunei Bucov” 

 

 

 

Consiliul Local Bucov întrunit în ședință la data de 6 octombrie 2020 văzând: 

 Raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort,  

Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  

Bucov; 

  Proiectul de hotarare nr. 65/2020 initiat de Primarul Comunei Bucov,dl.Savu 

Ion ;  

H.G. nr. 1069/2007 - Strategia Energetică a României 2018 – 2030, cu tinta 

2050; 

H.G. nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul 

eficienţei energetic;  

  Legea 156/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 

privind performanta energetica a clădirilor;  

Legea nr. 184/20.07.2018 pentru aprobarea OUG 24/2017 privind 

modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru 

modificarea unor acte normative;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe 

anul 2020, 

HCL nr 14/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2020; 

În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 



LEGE Nr. 98/2016  privind achizitiile publice cu modificările și 

completările ulterioare, 

In temeiul art 139 alin (3) lit a) si d) din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ ;                                                 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract având ca  obiect  “Elaborarea 

Programului de Imbunatațire a Eficienței  Energetice la nivelul comunei Bucov” 

  

Art. 2. Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Compartimentul Achizitii Publice  din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bucov 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica instituţiilor şi persoanelor interesate ṣi se 

aduce la cunoștință publică prin afișare și pe site-ul instituției, prin grija 

secretarului general al comunei  Bucov. 

 

 

 

 

                    Președinte de ședință,                           Contrasemnează, 

                     Nicolescu Nicolae                       Secretar general al comunei Bucov, 

                                                                            Nae Florentina Cristina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


