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PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru participarea Comunei Doljești la Programului privind creșterea eficientei

energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru  proiectul

„EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
ILUMINAT PUBLIC ÎN

COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

Având în vedere:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.43  alin  (4)  din  Legea  nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG.nr.43/2020  privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului  Mediului,  Apelor  și

Pădurilor;
- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Legea  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
- Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările

ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele masuri

pentru realizarea locuințelor, republicata;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul  1866/2021  pentru  aprobarea  Ghidului  de  finanţare  a  Programului  privind

creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.196 alin. 1 lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

luând act de:
-  referatul  de  aprobare  prezentat  de  către  primarul  comunei,  în  calitatea  sa  de  inițiator,
înregistrat  cu  nr.  10636  din  data  de  03.11.2021,  prin  care  se  susține  necesitatea  și
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
-  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,
înregistrat cu nr. 10637 din data de 03.11.2021 2021, prin care se motivează, în drept și în
fapt,  necesitatea  și  oportunitatea  proiectului,  constituind  un  aport  pentru  dezvoltarea
colectivității;

HOTĂRĂŞTE:



Art. 1 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, studii specifice (audit
energetic si studiu luminotehnic) aferente proiectului:„Eficiență energetică și modernizarea
infrastructurii de iluminat public în comuna Doljești, județul Neamț”.
Art.2  .   Se  aprobă  indicatorii  tehnico-economici  precizați  în  Documentația  de  avizare  a
lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) si studii specifice (audit energetic si studiu luminotehnic)
conform Anexei 1 denumită “Indicatorii Proiectului”, care este parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.  3. Se  aprobă  necesitatea,  oportunitatea  și  implementarea  proiectului  „Eficiență
energetică  și  modernizarea  infrastructurii  de  iluminat  public  în  comuna  Doljești,
Județul Neamț” în vederea accesării  Programului privind creșterea eficientei energetice a
infrastructurii  de iluminat  public  lansat  de  Ministerul  Mediului,  Apelor şi  Pădurilor  prin
A.F.M.
Art. 4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare
a  investiției,  în  cazul  obținerii  finanțării  prin  Programul  privind  creșterea  eficientei
energetice a infrastructurii de iluminat public, potrivit legii.
Art. 5. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiție în sumă  de 1.762.928,54 lei fără
TVA, respectiv 2.096.162,57 lei inclusiv TVA.
Art. 6  .   Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor
eligibile ale proiectului din bugetul local, în sumă totală de 49.702,04 lei fără TVA, respectiv
59.145,43 lei inclusiv TVA.
Art. 7  .   Se aprobă asigurarea si susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din bugetul
local în sumă totală de 49.065,23 lei fără TVA, respectiv 56.665,23 lei inclusiv TVA. 
Art.8.  Consiliul  local  al  comunei  Doljești  aprobă  prin  prezenta  indicatorii  tehnici  si
economici ai investiției prevăzuți în proiect: DEVIZ GENERAL (Anexa 2 “Deviz”) care este
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.  9. Se împuternicește  Primarul  Comunei,  dl.  ALBERT LUNGU în  vederea realizării
tuturor acțiunilor necesare elaborării, depunerii, contractării si implementării Proiectului.
Art. 10. Consiliul local al comunei Doljești  se obligă să asigure și  să menţină funcţională
investiţia  realizată  în  cadrul  Programului  pentru  o perioadă  de cel  puţin 3 ani  de la  data
depunerii raportului de finalizare.
Art.  11. Comuna  Doljești  prin reprezentantul  legal,  dl. ALBERT  LUNGU își  asumă
angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea
procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în
vigoare privind achiziţiile publice;  
Art. 12. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Doljești, județul Neamț;
Art. 13. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Neamț și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet.

                      Inițiator ,
            Primar , Lungu Albert                                                            Contrasemnează,
                                                                                       Secretar general al Comunei Doljești
                                                                                                                   Mihaela Cezar



Anexa 1 ”Indicatorii Proiectului”

Indicatorii  aferenti obiectivului de investitie  „Modernizarea si eficientizarea

sistemului de iluminat public pe strazile din comuna Doljesti, judetul Neamt”, in

conformitate cu Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) si studii

specifice (audit energetic si studiu luminotehnic) sunt:

Indicatori tehnici Valoare

Numar  corpuri  de  iluminat  cu  LED  cu

eficienta  energetica  ridicata  si

functionalitate  de  dimare/telegestiune

care permite reglarea fluxului luminos la

nivelul intregului obiectiv de investitie 

655 buc

Indicatori economici Valoare

Valoarea totala a investitiei (lei):

                  din care:

2.096.162.57 lei

BUGET AFM 1.980.351,91 lei

CHELTUIELI NEELIGIBILE 56.665,23 lei

COFINANTARE CHELT.ELIGIBILE 59.145,43 lei

CONTRIBUTIE PROPRIE TOTALA 115.810,66 lei
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JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOLJEŞTI

617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757
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Nr. 10636 din 03.11.2021

REFERAT  DE APROBARE
pentru participarea Comunei Doljești la Programului privind creșterea eficientei

energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru  proiectul

„EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
ILUMINAT PUBLIC ÎN

COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

Având în vedere:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.43  alin  (4)  din  Legea  nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG.nr.43/2020  privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului  Mediului,  Apelor  și

Pădurilor;
- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Legea  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
- Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările

ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele masuri

pentru realizarea locuințelor, republicata;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul  1866/2021  pentru  aprobarea  Ghidului  de  finanţare  a  Programului  privind

creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
Principalele obiective urmarite prin proiect sunt:

- Scaderea consumului de energie electrica in sectorul iluminatului public;
- Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera;

Obiectivele secundare urmărite a fi atinse sunt:
- Aducerea  sistemului  de  iluminat  public  la  standardele  impuse  de  normativele  în

vigoare;

- Prestarea unui serviciu de calitate pentru comunitate;
- Reducerea riscului de producer a infractiunilor pe timp de noapte;
- Reducerea riscului producerii accidentelor rutiere;



Supunem spre aprobare prezentul Proiect de hotărâre.

Primar,
LUNGU ALBERT

ROMÂNIA
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 COMUNEA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: contact@primariadoljesti.ro
Nr. 10637 din 03.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru participarea Comunei Doljești la Programului privind creșterea eficientei

energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru  proiectul

„EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
ILUMINAT PUBLIC ÎN

COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

Având în vedere:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.43  alin  (4)  din  Legea  nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG.nr.43/2020  privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului  Mediului,  Apelor  și

Pădurilor;
- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Legea  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
- Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările

ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele masuri

pentru realizarea locuințelor, republicata;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul  1866/2021  pentru  aprobarea  Ghidului  de  finanţare  a  Programului  privind

creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

INDICATORII TEHNICI AI PROIECTULUI
Numarul de aparate de iluminat propuse a fi instalate: 655 buc
Putere instalata aparate de iluminat propuse: 22W
Puterea instalata a sistemului proiectat, inclusiv sistemul de telegestiune : 15,72 kW
Durata medie de functionare: 4150 ore anual
Sistem de telegestiune a sistemului de iluminat: 1 buc
Numar de puncte de aprindere cu sistem de telegestiune: 5 buc
Module de telegestiune pentru puncte luminoase: 655 buc
Garantia sistemului proiectat: 60 de luni

OBIECTIVELE PROIECTULUI



Principalele obiective urmarite prin proiect sunt:
- Scaderea consumului de energie electrica in sectorul iluminatului public;
- Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera;

Obiectivele secundare urmărite a fi atinse sunt:
- Aducerea  sistemului  de  iluminat  public  la  standardele  impuse  de  normativele  în

vigoare;
- Prestarea unui serviciu de calitate pentru comunitate;
- Reducerea riscului de producere a infractiunilor pe timp de noapte;
- Reducerea riscului producerii accidentelor rutiere;

Supunem atenției dumneavoastră aprobarea prezentului Proiect de hotărâre.

Inspector,
BĂLĂUCĂ GINA
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