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HOTARARE
pentru participarea Comunei Poiana Lacului la Programul privind cresterea
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public qi pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
,,MODERNIZARE SISTEM ILU]\{INAT PUBLIC iN CONTUNI POIANA
LACULUI, JUDETUL ARGES"
Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120, art. 127 alin. (1) 9i alin. (2) din Constitulia Rom6niei, republicatd;
b) art.7 alin. (2) din Codul civil;
c) art. 3 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la
octombrie 1985, ratificatl prin Legea w. 19911997;
d) Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
normative, republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
e) Legii nr. 55412004 a contenciosului administrativ, cu modificErile gi compl
ulterioare;
f) art. 44, alin. I din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale,
modifi cdrile gi completirile ulterioare;
g) Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construclii gi
mdsuri pentru realizarea locuinlelor, republicatS;
h) Ordinului 186612021pentru aprobarea Ghidului de finan{are a programului pri
cre$terea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public;
i) Prevederile HG 90712016 privind etapele de elaborare gi con(inutul-cadru
documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finan
din fonduri publice;
I art.2 din Legea w. l2ll20l4 privind eficienta energetici;
k) art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b qi alin. 4 lit. d din OUG nr.5712019 privind
Administrativ, cu modificirile gi complet6rile ulterioare;
linind cont de:
a)Referatul de aprobare al primarului comunei poiana Lacului, in calitatea
initiator, inregistrat sub nr. I 3255 din 08. I 1.202 1
b)Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
primarului, inregistrat sfi nr. 13262 din 08.1 1.2021;
Avizele cu caf,acter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consili
Local Poiana Lacului;
In temeiul prevederilor art. 139 alin. 1 Ei alin. 3 lit. g coroborat cu art. 196 alin. 1
a din OUG rv. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific5rile gi cor-npl
ulterioarel

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA LACULUI, intrunit in
de

sed

indatl adopti prezenta hotirAre
Art. 1

aprobi participarea Comunei Poiana Lacului la Programul privind
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public prin proiectul ,,MODERNIZ
SISTEM ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA POIANA LACULUI, JUDE
ARGE$", denun-rit in continuare Proiectul.
Art. 2. Se aprobd documentalia tehnico-economicA gi indicatorii tehnico-eco
inclusiv anexa privind descrierea sumard a investiliei propuse a fi realizatS, prin Proiect.
Art. 3. Se aprobd asigurarea Ei suslinerea contribuliei financiare proprii afl
cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Anexei parte integrant6 din prezenta h
Art. 4. Se aprobi contractarea finanlErii pentru Proiect prin Programul pri
sprijinirea eficienfei energetice Ei a gestion5rii inteligente a energiei in infrastructura
iluminat public;
Art. 5. Se aprobd sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, conform
parte integranti din prezenta hotdr6re.
Art. 6. Se aprobl reprezentarea Comunei Poiana Lacului in relatia cu A
Fondului pentru Mediu de cdtre primarul Comunei Poiana Lacului.
Art.T.Comuna Poiana Lacului iqi ia angajamentul privind intocmirea
de achizilie publicS, organizarea qi derularea procedurii de achizilie publicd gi
lucrdrilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achiziliile publice.
Art. 8. Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se asiguri de c6tre
Comunei Poiana Lacului.
Art. 9. Prezenta hotirdre se comunicE, in mod obligatoriu, prin interm
secretarului general al comunei, in termenul previzut de lege, primarului comunei po
Lacului, prefectului judelului Argeq, compartimentului contabilitate, compartimen
achizilii din cadrul Primiriei comunei Poiana Lacului gi se afiEeazi la sediul insti
precum Ei pe pagina de intemet www.poianalacului.ro.
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Hotlrirea Consiliului local Poiana Lacului nr.35 din l0.l t.2021

pentru participarea Comunei Poiana Lacului la Programul privind cregterea
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public qi pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
,,MODERNIZARE SISTEM ILUn/trNAT PUBLIC iN COprUNa POIANA
LACULUI, JUDETUL ARGE$"
Prin proiect se urm5regte modemizarea sistemului de iluminat public prin inlocuirea
corpurilor de iluminat av6nd un consum ridicat de energie electric6 cu corpuri de iluminat
cu LED, precum gi achizilionarea gi instalarea sistemului de telegestiune.

lndicatori tehnici:
Obiectilul se refera la inlocuirea qi completarea sistemului de iluminat public in
intravilanul comunei Poiana Lacului;
Modemizarea consta in achizitionarea a 1105 corpuri de iluminat ce folosesc
tehnologia LED astfel:
-910 corpuri cu putere instalata 36 W
-195 corpuri cu putere instalata 54 W
Implementare sistem de telegestiune.
Economia de energie rezultati prin realizarea acestui proiect este de: minim 62,80/o,

Indicatori economici:
Valoarea totalS a investiJiei este de 2.608.905,50 lei inclusiv TVA,
din care C+M: 2.408.864,53 lei inclusiv TVA.
PLAN FINANCIAIT
icli
cligibile

Ch clt

Ajutor public ncrarnbursabil (AFM)

u

icli

nceligibi le

1.999.998,83
499.999,7 t

Contribu!ie proprie

C hel tu

LEI inclusiv TVA
.IoTA
L
I

108.906,97

.999.998,83
608.906,68

108.90(r,97
2608905,50
T()tal 2.,r99.998,s3
*Contribulia proprie raportatd la valoarea totald CHELTUIELI
ELIGIBILE reprezintd nn

,//,

//b

/*t

ll,.-t

\i\\r

PRE'EDINTE DE SEDINTA,

[F'r**L
.6 DRAGOMI{ COIVSrAt

(numele ri prsnumels)

rrlv

NERAL AL
NA LACULUI
Cni:tsrwe

