
  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea contractului de consultanta in domeniul bursier, a contractului de asociere bursieră pentru achizitionare de 

energie electrica in calitate de consummator eligibil, a caietului de sarcini si a modelului de contract pentru vânzare-cumpărare 

de energie electrica la clientii eligibili. 

 

 

Consiliul Local Dor Marunt, intrunit in sedinta ordinară la data de 07 iunie 2021 

Avînd in vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Dor Marunt, inregistrata sub nr. 361/07.11.2019; 

• Raportul compartimentului de achizitii publice, inregistrat la nr. 362/07.11.2019; 

• Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor natural; 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificata si completata; 

• H.G. nr. 638/2007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si de gaze naturale; 

• Ordinul ANRE nr. 235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali; 

• 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 nr. _________; 

• HCL nr. _____privind alegerea președintelui de ședință ; 

• Prevederile art. 104, alin (5), lit c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

• prevederile art. 129 alin. (1), alin. (7) lit. n) și s), art.140 alin (1) și art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

In temeiul art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

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 aproba  contractul de asociere a  comunei Dor Marunt cu comunele Roseti, Unirea, Ciocanesti, 

Spanțov din județul Călărași și S.C.Algap S.R.L., S.C. Casa Agro S.R.L., S.C. Agrotransport Călărași S.A., 

SCUPAC Roseți, judetul Calarasi, 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.3  Se aproba caietul de sarcini prevazut in anexa nr. 3 si modelul de contract pentru vanzare-cumparare 

de energie electrica la clientii eligibili, asa cum este prevazut in Anexa nr.4 care fac parte din prezenta hotarare. 

Art.4. Se aprobă modelul de contract pentru vânzare – cumpărare  energie electrică la clienții eligibili, 

conform anexei nr. 4. 

Art.5. Se imputerniceste Primarul comunei Dor Marunt sa semneze in numele si pentru Consiliul Local Dor 

Marunt contractul de consultanta in domeniul bursier, contractul de asociere si contractul de vanzare-cumparare de 

energie electrica. 

Art.6. Secretarul general al comunei va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor interesate. 
 

                              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

   Veronica Daniela ENACHE   

                    L.S. 

               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

                        Constantin Alecsandru VĂTAFU 

Nr. 40  

  Dor Mărunt, 7 iunie 2021 

 

 

Adoptată cu un număr de 15 voturi ”pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți. 


