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PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea unor masuri pentru depunerea unei cereri de 

finantare din fonduri externe nerambursabile in domeniul eficientei 
energetice, respectiv realizarea unei investitii in echipamente, 

utilaje, dotari specifice necesare pentru obtinerea de energie din 
surse regenerabile destinata consumului propriu de energie al 

autoritatilor publice locale 

Consiliul local al comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud intrunit in 
§edinta ordinara in data de 14.09.2022, in prezenta unui numar de __ 
consilieri din totalul de 15 in functie $i a delegatului satesc; 

Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare nr.6907 /13.09.2022 a Primarului comunei 

Lechinta; 
- Raportul de specialitate nr.6908/13.09.2022 al Viceprimarului comunei 

Lechinta; 
- prevederile art.35 alin.(1) din Legea finantelor publice locale nr. 

273/2006, cu modificarile $i completarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 

a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata,cu 
modificarile $i completarile ulterioare; 

- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 112/2022 privind 
instituirea unor masuri pentru stimularea investitiilor cu finantare din fonduri 
externe nerambursabile in domeniul eficientei energetice, resurselor 
regenerabile de energie pentru intreprinderi mari §i intreprinderi mici §i 
mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autoritatilor publice 
locale, precum §i unele masuri in domeniul specializarii inteligente, precum §i 
pentru modificarea §i completarea unor acte normative, cu modificarile $i 
completarile ulterioare; 

- avizul favorabil nr ..... din 13.09.2022 al Comisiei juridice din cadrul 
Consiliului Local Lechinta; 

- avizul favorabil nr ..... din 13.09.2022 al Comisiei economico-financiara, 
din cadrul Consiliului Local Lechinta; 
- avizul favorabil nr .... din .... al Comisiei invatamant, din cadrul Consiliului 
Loca I Lech i nta; 

in temeiul prevederilor art.129 alin.(l),alin.(2) lit.b ), alin.(9)1it.c) 
coroborat cu art.139 alin.(3) lit.f) $i art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de 



Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARA$TE: 

Art.1 Se aproba incheierea unui acord de colaborare intre Judetul 
Bistrita-Nasaud $i Comuna Lechinta, privind implementarea unor masuri 
pentru depunerea unei cereri de finantare din fonduri externe nerambursabile 
in domeniul eficientei energetice, respectiv realizarea unei investitii 1n 
echipamente, utilaje, dotari specifice necesare pentru obtinerea de energie 
din surse regenerabile destinata consumului propriu de energie al autoritatilor 
publice locale, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2 Prezenta hotarare s-a adoptat de catre Consiliul Local al comunei 
Lechinta cu respectarea art.139 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019, respectiv cu _ voturi ,,pentru", _ voturi ,,impotriva", __ 
voturi ,,abtineri" din _ consiliei prezenti. 

Art.3 Cu ducerea la 1ndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
incredinteaza Primarul Comunei Lechinta, Judetul Bistrita-Nasaud. 

Art.4 Prezenta hotarare se comunica de catre Secretarul general al 
comunei cu: 

Ing 

- Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud; 
- Primarul Comunei Lechinta; 
- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud; 

INITIATOR. 
) 

Daniel -
I 
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REFERATDEAPROBARE 
privind aprobarea unor· masuri pentru depunerea unci ccrc1·i de fmanfarc din fonduri externe 

nerambursabile in domeaiul eficientei encrgetice, respectiv realizarea unei investipi in 
echipamente, utilajc, dotari spccifice ncccsare pentru obJinerea de encrgie din surse 
regenerabilc destinata consumului propriu de cnergie al autoritafilor publice locale 

Primarul comunei Lcchintajudetul Bistrita- Nasaud avand tn vedere prevederile art 92 alin. (2), 
litera j) din Legea nr. 18/1991 -Legea fondului funciar ,reoublicata,orin care la articoluJ 92 alin. 
(2), dupa Jit.i) sc introduce o noua litera, lit. j), cu urmatorul cuprins: 

"j) specifice producerii de energie electrica din sursc regencrabile: capacitati de produc\ie a 
encrgiei solare, energiei eolienc, encrgici din biomasa, biolichide ~i biogaz, unita~i de stocarc a 
electricitatii, statii de transformare sau alte sistcmc similarc core se pol amplasa pe terenurile 
agricole situate in extravilan, in suprafata de maximum 50 ha." 

3. La articolul 92, dupa alineatul (4"]) se introduce un non alineat, alin. (4"2), cu 
urmatorul cuprins: 

"(4"2) Jn situatia in care se realizeaza obiectivele prevazute la alin. (2) lit. j), suprafata de teren 
agiicol situata in extravilan, cu excep\ia terenurilor avand categoria de folosinta arabil, se poate 
utiliza in sistcm dual atat pentru productia agricola, cat ~i pentru producerea de energic elcctrica din 
sursc regenerabile. ln aceste cazmi, scoatcrea defin itiva sau tcmporara din circuitul agricol se poate 
face numai pentru suprafetele de teren ocupate de aceste obiective de investitie, restul suprafelei 
ramanand in circuitul agricol. 11 

~i prevederilc art.129 alin. (1), alin. (2), lit. c) ~i alin. (6) lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modifica1ile si completarilc ulterioare, am initiat accst proiect de 
hotarare in vederea inchcierea unui acord de colaborare 1ntre Judetul Bistrita-Nasaud ~i Comuna 
Lechinta, privind implementarea unor masuri pentrn depunerea unei cereri de finantare din fonduri 
cxterne nerambursabile in domeniul cficientei energetice, rcspectiv realizarca unei investitii in 
echipamente, utilaje, dotari specifice necesarc pentru obtinerea de energie din sursc rcgenerabile 
dcstinata consumului propriu de cncrgie al autoritatilor publice locale, conform anexci care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Propun spre dezbaterca Consiliului local proiectul de hotarare initiat pentru aprobarea unor 
masuri pentru depunerea unci cereri de fmantarc din fonduri exteme nerambursabile in domeniul 

eficien~ei cnergetice, respectiv realizarea unei investipi 1n echipamente, utilaje, dotad specifice 
necesare pcntru obtinerea de energie din surse regenerabile destinata consumului propriu de energie 
al autoritatilor publice locale. 

Ing 
~ 
·PANIEL 
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privind aprobarea unor masuri pentru depunerea unei cereri de finanfare din fonduri externe 
nerambursabile In domeniul eficienfei energetice, respectiv realizarea unei investitii in 

echipamente, utilaje, dotari specifice necesare pentru obfinerea de energie din surse 
regenerabile destinata consumului propriu de energie al autoritatilor publice locale 

Subsemnatul Herinean Marcel -viceprimarul comunei Lechinta,judetul Bistrita- Nasaud; 
Avand fn vedere: 

-referatul cu m.6907/13.09.2022 a Primarului comunei Lechinta; 
- prevederile art.35 alin.(1) din Legea finantelor publice locale m. 273/2006, cu modificarile 

~i completarile ulterioare; 
- prevederile Legii m.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie, republicata,cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor masuri 

pentru stimularea investitiilor cu finantare din fonduri externe nerambursabile in domeniul 
eficientei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru intreprinderi mari ~i intreprinderi 
mici ~i mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autoritatilor publice locale, precum ~i 
unele masuri in domeniul specializarii inteligente, precum ~i pentru modificarea ~i completarea unor 
acte normative, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b) ~i alin. (6) lit. c) din O.U.G. m.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Luand in considerare prevederile art 92 alin. (2), litera j) din Legea nr.18/1991 -Legea 
fondului funciar ,republicata,prin care la articolul 92 alin. (2), dupa lit.i) se introduce o noua 
litera, lit. j), cu urmatorul cuprins: 

"j) specifice producerii de energie electrica din surse regenerabile: capacitati de productie a 
energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasa, biolichide ~i biogaz, unitati de stocare a 
electricitatii, statii de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile 
agricole situate in extravilan, in suprafata de maximum 50 ha." 

3. La articolul 92, dupa alineatul (4Al) se introduce un nou alineat, alin. (4A2), cu 
urmatorul cuprins: 

"( 4/\2) In situatia In care se realizeaza obiectivele prevazute la alin. (2) lit. j), suprafata de teren 
agricol situata in extravilan, cu exceptia terenurilor avand categoria de folosinta arabil, se poate 
utiliza in sistem dual atat pentru productia agricola, cat ~i pentru producerea de energie electrica din 
surse regenerabile. In aceste cazuri, scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol se poate 
face numai pentru suprafetele de teren ocupate de aceste obiective de investitie, restul suprafetei 
ramanand in circuitul agricol." 

Sunt de acord cu _proiectul de hotarare initiat de primarul comunei ,avand In vedere prevederile 
legale 1n vigoare mai sus amintite ~i propun sa adoptati proiectul de hotarare In fo1ma initiata 

H 
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la Hotararea Consiliului ..... nr .... din .... 

ACORD DE COLABORARE 
privind implementarea unor masuri pentru depunerea unei cereri de finantare 

din fonduri externe nerambursabile in domeniul eficientei energetice, respectiv 
realizarea unei investitii in echipamente, utilaje, dotari specifice necesare 
pentru obtinerea de energie din surse regenerabile destinata consumului 

propriu de energie al autoritatilor publice locale 

Art. 1. Partile 
1. Judetul Bistrita-Nasaud, prin Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, cu 

sediul 1n municipiul Bistrita, Piata Petru Rare$ nr.1,judetul Bistrita-Nasaud, cod po!;ital 
420080, telefon/fax: 0263/213.657/0263/214750, cod de 1nregistrare fiscala 4347550, 
reprezentat prin domnul Pre!;iedinte Emil Radu MOLDOVAN, in baza Hotararii Consiliului 
Judetean Bistrita-Nasaud nr .... din ............ , 

2. Comuna Lechinta, cu sediul in localitatea Lechinta,nr.506, 
telefon/fax:0263/274433,0263/274325 cod de 1nregistrare fiscala 4427064,reprezentat 
prin domnul Primar Romeo-Daniel FLORIAN, in baza Hotararii Consiliului Local al Comunei 
Lechinta nr. din 14.09.2022. 

In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.112/2022 privind 
instituirea unor masuri pentru stimularea investitiilor cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile 1n domeniul eficientei energetice, resurselor regenerabile de energie 
pentru 1ntreprinderi mari §i intreprinderi mici §i mijlocii, energiei verzi din surse 
regenerabile destinate autoritatilor publice locale, precum §i unele masuri in domeniul 
specializarii inteligente, precum §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative, 
cu modificarile $i completarile ulterioare, 

au convenit sa colaboreze in vederea depunerii unei cereri de finantare din 
fonduri externe nerambursabile prin Programul operational Infrastructura 
mare, in domeniul eficientei energetice, respectiv realizarea unei investitii in 
echipamente, utilaje, dotari specifice necesare pentru obtinerea de energie din 
surse regenerabile destinata consumului propriu de energie al autoritatilor 
publice locale, prin panourile fotovoltaice: 

Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui Acord 71 constituie asigurarea colaborarii administrative intre parti 

pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile in domeniul eficientei 
energetice, respectiv realizarea unei investitii in echipamente, utilaje, dotari 
specifice necesare pentru obtinerea de energie din surse regenerabile destinata 
consumului propriu de energie al autoritatilor publice locale. 

(2) Prezentul acord nu are personalitate juridica §i nu constituie fata de terti o 
persoana distincta de persoana partenerilor. 

Art. 3. Principiile de buna practica ale acordului de colaborare 
(1) Partile trebuie sa colaboreze pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile 

1n vederea implementarii proiectului de investitii in echipamente, utilaje, dotari specifice 
necesare pentru obtinerea de energie din surse regenerabile destinata consumului propriu 
de energie al autoritatilor publice locale, prin panourile fotovoltaice $i sa 1$i asume rolul lor 
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in cadrul proiectului. 
(2) Partile trebuie sa se consulte in mod regulat $i sa se informeze asupra tuturor 

aspectelor privind evolutia proiectului. 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de colaborare 
Perioada de valabilitate a Acordului de colaborare incepe la data semnarii acestuia 

de catre parti $i se mentine pe toata durata pregatirii cererii de finantare $i implementarii 
proiectului de investitii in echipamente, utilaje, dotari specifice necesare pentru obtinerea 
de energie din surse regenerabile destinata consumului propriu de energie al autoritatilor 
publice locale, prin panourile fotovoltaice. 

Art. 5. Atributiile ~i responsabilitatile partenerilor acordului 
(1) Judetul Bistrita-Nasaud, prin Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud va derula 

intreaga activitate pentru obtinerea fondurilor externe nerambursabile necesare finantarii 
$i implementarii proiectului de investitii in echipamente, utilaje, dotari specifice necesare 
pentru obtinerea de energie din surse regenerabile destinata consumului propriu de 
energie al autoritatilor publice locale, prin panourile fotovoltaice, realizarea tuturor 
documentelor necesare pentru depunerea spre finantare prin Programe Operationale 
~ijsau alte surse de finantare. 

(2) Consiliul Local al Comunei Lechinta va pune la dispozitie terenul necesar 
realizarii investitii in echipamente, utilaje, dotari specifice necesare pentru obtinerea de 
energie din surse regenerabile destinata consumului propriu de energie al autoritatilor 
publice locale, prin panourile fotovoltaice 

(3) Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud $i Consiliul Local al Comunei Lechinta prin 
Primar vor asigura intreg suportul necesar pe perioada pregatirii proiectului, in 
conformitate cu competentele legale. 

Art. 6. Fo~a majora 
(1) Forta majora ~i cazul fortuit exonereaza de raspundere Partile in cazul 

neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul Acord, in conformitate 
cu prevederile art. 1351 din Codul civil. 

(2) Forta majora ~i cazul fortuit trebuie dovedite. 
(3) Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa aduca la 

cuno$tinta celeilalte parti, in scris, de indata ce s-a produs evenimentul. 
( 4) Partea care a invocat forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa aduca la 

cuno$tinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia de indata ce evenimentul a luat sfar$it. 
(5) Indeplinirea Acordului va fi suspendata 1n perioada de actiune a fortei majore, 

dar fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
(6) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai 

mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti 1ncetarea de plin 
drept a prezentului Acord, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune
interese. 

Art. 7. Legea aplicabila 
(1) Limba prezentului Acord ~i a tuturor comunicarilor scrise va fi limba oficiala a 

Statului Roman, respectiv, limba romana. 
(2) Prezentului Acord de colaborare i se va aplica legislatia romaneasca $i va fi 

interpretat in conformitate cu aceasta. 

Art. 8. Dispozitii finale 
(1) Comunicarea intre parti se va realiza prin scrisoare oficiala $i/sau PO$ta 
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electronica. Adresele de e-mail care vor fi utilizate 1n acest scop vor fi comunicate 1n scris 
ulterior. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau 1n legatura cu el, pe 
care partile nu le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele 
competente. 

(3) Pe durata prezentului Acord de colaborare, partile vor avea dreptul sa convina 1n 
scris asupra modificarii anumitor clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest 
lucru sau cand aceste circumstante au loc $i nu au putut fi prevazute 1n momentul 1n care 
s-a ,ncheiat prezentul Acord de colaborare. 

( 4) Prezentul acord 1$i ,nceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze: 
a) expirarea duratei pentru care s-a 1ncheiat prezentul acord de colaborare; 
b) prin acordul partilor. 

(5) Ne,ndeplinirea sau 1ndeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute ,n 
prezentul Acord atrage raspunderea partii 1n cauza. 

(6) Prezentul Acord intra ,n vigoare de la data semnarii lui de catre parti. 

Prezentul Acord, continand ....... pagini, este semnat la data de ....... ,,n ..... exemplare 
originale, toate avand aceea$i forta juridica, cate unul pentru fiecare parte membra. 

Pre~edinte 
Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, 

Emil Radu MOLDOVAN 

Primar 
Comuna Lechinta, 

Romeo-Daniel FLORIAN 
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