
 
 

 
 

HOTĂRÂRE nr. 21 din 13.08.2009 
 

privind acordul Consiliului local al Comunei Dumbrava , jud. Timiş la 
programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de 

încălzire existente la Şcoala Generală cu clasele I-VIII Dumbrava cu 
sisteme care utilizează energia solară, geotermală şi energie eoliană. 

 
Analizând Expunerea de motive a primarului comunei Dumbrava nr. 

2878/13.08.2009, Raportul intocmit şi prezentat de comisia de specialitate din cadrul 
Primăriei comunei Dumbrava precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului local Dumbrava; 

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului 
– cadru al documentaţiei tehnico- economice aferente investiţiilor publice precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii şi ale Ordinului Ministrului Mediului nr. 565/2009 pentru aprobarea 
Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice 
de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie 
eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi a solului. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin 1, alin. 2 lit. „b” şi „d”, alin. 4 lit. „d”, alin. 6 lit. 
„a” pct. 1, alin. 9, ale art. 45 precum şi cele ale art 126 din Legea administraţiei Publice 
locale nr. 215/2001, republicată 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  D U M B R A V A  adoptă prezenta 

hotărâre. 
 
Art.1.  Se aprobă participarea Comunei Dumbrava la programul de înlocuire sau de 

completare a sistemelor clasice de încălzire existente la Şcoala Generală cu clasele I-
VIII Dumbrava cu sisteme care utilizează energia solară, geotermală şi energie 
eoliană. 

 
Art. 2. - Prezenta hotarare se comunica: 

- Instituţiei Prefectului jud.Timis- Serv. controlul legalitatii actelor si contencios 
administrativ. 

- Şcolii Generale cu clasele I-VIII din Dumbrava 
- Administraţia Fondului de Mediu Bucureşti 
- Dosarul de  hotârari al Primăriei Dumbrava 
- Prin afişare publică 

  
 
 
 

 

 

RO M ÂN I A  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

DUMBRAVA 

Nr.consilieri___ 
Nr. Cons. 
Prezenţi_____ 
Voturi pt.____ 
Voturi contr.__ 
Abţineri______ 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL 

P R I M Ă R I E I D U M B R A V A  

   
 ILEANA IOVIŢONI 

 
 


