ROMANIA
JUDETUL CALARASI
COMUNA MINASTIREA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea contractului de consultanta in domeniul bursier
și a contractului de asociere bursieră pentru achizitionare de energie electrica
in calitate de consummator eligibil
Consiliul Local al comunei Minastirea, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.02.2015,
Avand in vedere:


Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, modificata si completata, coroborata cu Legea nr.
123/2012 a energiei electrice si a gazelor natural;



Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata;



Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;



HGR nr. 6282007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si de gaze
naturale;



Ordinul 88/2009 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea furnizorului de energie
electrica, modificat si completat;



Ordinul 38/2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de
reglementare in DomeniulEnergiei nr. 10/2009 privind aprobarea tarifelor specific pentru
serviciul de distributie a energiei electrice prestart de furnizorii principali de distributie;



Ordinul 4/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de
furnizorii de ultima instanta consumatorilor finali care nu si-au exercitat dreptul de
eligibilitate, altii decat cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, precum si a
preturilor pentru energia reactiva;



Regulamentul Bursei Romane de Marfuri privind organizarea si functionarea pietei de
disponibil si ale procedurii de tranzactionare a energiei electrice;



Avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;



Prevederile Legii 52/2003 privind tansparenta decizionala in administratia publica;



Prevederile art.36, alin. 2,lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata;
In temeiul art. 45din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,

modificata si completata,

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba contractul de consultanta in domeniul bursier, asa cum este prevazut in
Anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotarare.
Art. 2. Se imputerniceste Primarul comunei Minastirea sa semneze contractul de
consultanta in domeniul bursier la cere se face referire in art. 1.
Art. 3. Se aproba contractul de asociere a comunei Mînăstirea cu comunele: Spanțov
și Chirnogi, in vederea constituirii unei asociatii de tip bursier pentru negocierea pretului de
furnizare a energiei electrice, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 4. Se imputerniceste Primarul comunei Mînăstirea sa semneze contractul si sa
reprezinte comuna in aceasta asociere.
Art. 5. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor
interesate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Ilie Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion
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Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 15 voturi “pentru”, din 15 consilieri prezenți

