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HOTĂRÂRE 

NR.:51/21.09.2018 

Privind îndreptarea Hotărârii nr.: 5/2018 

privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice 

 

Consiliul Local al comunei Ulies în ședință ordinară din 21.09.2018; 

Ținând cont de procedura premergătoare adoptării actului: 

Hotărârea Consiliului local nr.: 8/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Ulieș 
pentru anul 2018; Hotărârea Consiliului local nr.: 21/2018 privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ulieș pe anul 2018; 

Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr.: 5/2018 privind încheierea contractului de 
furnizare a energiei electrice; Obiecția de legalitate nr.: 6153/SL/25.04.2018 emis de 
Instituția prefectului – Județul Harghita înregistrat la Comuna Ulieș cu nr.: 759/03.05.2018; 

Ținând Cont de Expunerea de motive nr.: 257/S/03.09.2018 privind Hotărârea consiliului 
local al comunei Ulieș privind îndreptarea Hotărârii nr.: 5/2018 privind încheierea 
contractului de furnizare a energiei electrice; Proiectul de Hotărâre nr.: 247/03.09.2018; 
Raportul compartimentului de specialitate nr.: 265/15.09.2018; Avizul de legalitate nr.: 
274/19.09.2018; Avizul comisiei de specialitate: 283/S/21.09.2018; 

Având în vedere Legislația aplicabilă în cauză: 

Art. 19 al. (4) coroborat cu art. 30 lit. a). din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu 
modificările și completările ulterioare; 

Art. 18., art. 49. și urm. din HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului - cadru din 
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art. 1270, art. 1295 art. 1766 și urm. din Codul Civil, coroborat cu art. 61 al. (2) 
din Legea 215/2001 privind administrația publică locală repulicată cu modificările și 
completările ulterioare 

Art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 11 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
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Prevederile art. 36 al. (6) lit. a). pct. 14., art. 122 din Legea 215/2001 privind administrația 
publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Pe baza prevederilor art. 45 al. (1) și art. 115 al. (1) lit. b). din Legea 215/2001 privind 
administrația publică locală repulicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
local al Comunei Ulieș emite următoarea: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1.: Se revocă Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr.: 5/2018 privind Încheierea 
contractului de furnizare a energiei electrice. 

Art. 2. al. (1). Hotărâște încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu 
societatea care oferă prețul cel mai redus, pentru o cantitate totală estimată de 43,2 MWh 
pentru anul 2018. 

Al. (2). Cantitatea totală de energie electrică se compune din: 

a. Joasă densiune consum zi 5,9 MWh 

b. Joasă tensiune consum noapte 21,0 MWh 

c. Joasă tensiune monom 16,3 MWh 

Art. 3. Având în vedere că din estimările și din cercetarea pieței rezultă că valoarea achiziției 
sectoriale nu depășește suma de 135.060 lei+TVA Consiliul local dispune efectuarea 
achizițeie sectoriale prin intermediul procedurii achiziției directe la prețul cel mai avantajos. 

Art. 4. Pentru îndeplinirea prezentei Hotărâri, se însărcinează Primarul Comunei Ulieș, 
Compartimentul de contabilitate și persoana desemnată cu atribuții de secretar. 

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică Primarului comunei Ulieș, persoanei desemnate cu 
atribuții de secretar, compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
a primarului comunei Ulieș și Instituției Prefectului județului Harghita. 

 
 Președintele ședinței Contrasemnează  

 Orban Lukacs Persoana desemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  Fazakas Laszlo 

 


