
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFAN CEL MARE 
 

PROIECT HOTĂRÂRE 
privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu 

investiția ”Modernizare lămpi iluminat public stradal din Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț” 

 

 

    Consiliul local al Comunei Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ, 

         Având în vedere : 

▪ Raportul de aprobare a primarului Comunei Ștefan cel Mare, d-nul Sorin Ouatu, înregistrat sub nr. 6569 

din 12.11.2021, prin care se propune participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizare lămpi iluminat public stradal din Comuna 

Ștefan cel Mare, județul Neamț”; 

▪ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – proiect nr. 164P/2021 elaborat de SC CRISBO 

COMPANY SRL; 

▪ art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

▪ art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată 

prin Legea nr. 199/1997; 

▪ art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

referitoare la contracte sau convenţii;   

▪ prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico 

- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

▪ Ghidul de finanțare privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public – Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor; 

▪ Prevederile art. 108, lit. a), art. 298 și urm., art. 362, alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. 

nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

▪ Raportul de specialitate întocmit de compartimentul urbanism și amenajare teritorială, nr. 6569/2021 

precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

 În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (7), lit. n), precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G. 

nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1 Se aprobă participarea Comunei Ștefan cel Mare în cadrul Programului privind creșterea eficienței 

energetice a infrastructurii de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit 

în continuare PROGRAM. 

Art.2  Comuna Ștefan cel Mare va respecta toate cerințele PROGRAMULUI  și a contractului de finanțare 

ce ar urma să fie semnat în cazul aprobării proiectului de investiție. În acest sens, în conformitate cu art. 13, 

lit. f) și a) din Ghidul de finanțare al Programului privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de 

iluminat public, Consiliul Local: 

- Își exprimă acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor 

eligibile ale proiectului în procent de 15,01%, respectiv 69.805,19 RON 

- Își exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 

- Își exprima acordul privind susţinerea în totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

Art.3 (1)Se aprobă  indicatorii tehnico-economici  specificati în  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii – proiect nr. 164P/2021 elaborat de S.C. CRISBO COMPANY S.R.L., ce va fi depus în cadrul 



Programului privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finanțat de Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor.  

            (2) Indicatorii tehnico economici sunt cei detaliati în cadrul D.A.L.I. – atasat.   

• Valoarea totala a investitiei este de 426.593,84 lei fără T.V.A., respectiv 507.358,30 lei T.V.A. inclus 

• Valoarea eligibila a proiectului: 465.005,19 lei 

• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 395.200,00 lei 

• Valoarea cheltuielilor neeligibile: 42.353,11 lei 

• Obiectivul se referă la înlocuirea și completarea sistemului de iluminat public în intravilanul comunei 

Ștefan cel Mare 

• Modernizarea consta în achizitionarea a 108 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia LED cu putere 

instalată 22W 

• Puterea instalata totala a sistemului nou proiectat este de 2,592 kW si costuri de intretinere 0 (pentru un 

timp de functionare mediu de 4150 ore/an) 

• Durata de garanție a echipamentelor și lucrărilor este de 5 ani, cu o durată normată de viață de 11 ani. 

Art.4 Față de cerința PROGRAMULUI  cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat, Consiliul 

Local constată că la data prezentei Serviciul de iluminat public al comunei Ștefan cel Mare este delegat 

conform contractului nr. 59 din 19.10.2021. 

Art.5 Persoana desemnată să reprezinte Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț, în relația cu 

Administrația Fondului de Mediu este d-nul primar, Sorin Ouatu. 

Art.6  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Ștefan cel Mare. 

Art.7 Secretarul general al comunei va face publică prezenta hotărâre şi o va comunica persoanelor şi 

instituţiilor interesate. 

 

 

                                Inițiator, primar,                                                                       AVIZAT, 

                           Sorin Ouatu                                                                Secretar general comună, 

                                                                                                                       Nicolae  Stoleru  
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