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H O T Ă R Â R E A nr.63
din 10.07.2020
Privind: aprobarea inceperii investitiei "Modernizarea sistemului de iluminat
public stradal in Comuna Valea Marului, Judetul Galati"
Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 1538/01.07.2020;
Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galați, întrunit în sedința
extraordinară, în data de 10.07.2020;
Având in vedere :
- referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrată sub nr.
1539/01.07.2020;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr.
1540/01.07.2020;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1- 3 ;
În baza prevederilor:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
d) HG907/2016
e) Ordinul 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a
Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a
energiei în infrastructura de iluminat public;
f) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art.
139 alin. 3 lit. ”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139,
ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

HOTĂRĂ ŞTE:
Art. 1. - Se aproba participarea UAT COMUNA VALEA MARULUI in cadrul
Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a
energiei în infrastructura de iluminat public – denumit in continuare PROGRAM.
Art. 2. – UAT COMUNA VALEA MARULUI va respecta toate cerintele
PROGRAMULUI si a contractului de finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul
aprobarii proiectului de investitii. In acest sens, in conformitate cu Art. 13 g)
Ghidul de finanțare al Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a
gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aproba
participarea la Program, respectiv:
- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finantarii
- Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii
aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 11,17% ;
- Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului
Art. 3. – Se aproba Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, intocmita in
baza HG 907/2016 de catre elaboratorul S.C. CRISBO COMPANY S.R.L., inclusiv
anexa privind descrierea sumara a investitiei, conform anexei 1.
Art. 4. – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – proiect nr. 59/2020 elaborator
S.C. CRISBO COMPANY S.R.L., ce va fi depus in cadrul Programului privind
sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura de iluminat public – denumit in continuare PROGRAM. Indicatorii
tehnico economici sunt cei detaliati in cadrul D.A.L.I. – atasat, regăsiți în anexa 1.
 Valoarea totala a investitiei este de 433.790,31 lei fara TVA, respectiv
515.475,38 lei TVA inclus
 Valoarea eligibila a proiectului: 481.856,49 lei
 Valoarea ajutorului financiar nerambursabil 428.033,12 lei
 Valoarea cheltuielilor neeligibile: 33.618,89 lei
 Obiectivul se refera la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public
in intravilanul UAT COMUNA VALEA MARULUI
 Modernizarea consta in achizitionarea a 225 corpuri de iluminat ce folosesc
tehnologia LED cu o putere instalata totala de 5088W, fapt ce va genera o
economie de energie de 83,66% pe an, si costuri de intretinere 0 (pentru un
timp de functionare mediu de 4150 ore/an)
 Durata de garantie a echipamentelor si lucrarilor este de 5 ani, cu o durata
normata de viata de 11 ani.
Art. 5. – Pana la finalizarea contractului de finantare UAT COMUNA VALEA
MARULUI va respecta cerinta PROGRAMULUI cu privire la delegarea gestiunii
sistemului de iluminat. In acest sens furnizarea/prestarea serviciului de iluminat

public se va realiza prin intermediul unui operator în conformitate cu prevederile
art. 3 alin. (4 ) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
*republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că serviciile de
utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor
operatori regionali definiţi. In acest sens, se aproba elaborarea documentatiilor
tehnice necesare inceperii procedurilor de delegare a gestiunii privind serviciul de
iluminat public.
Art. 6 - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai DOCUMENTAŢIE DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – proiect nr. 59/2020, elaborator
S.C. CRISBO COMPANY S.R.L., ce va fi depus in cadrul Programului de finanțare
sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura de iluminat public – denumit in continuare PROGRAM. Indicatorii
tehnico economici sunt cei detaliati in cadrul D.A.L.I. – atasat. Valoarea totala a
obiectivului este 515.475,38 cu TVA (433.790,31 Fara TVA) din care C+M
348.204,02 lei, conform devizului general, anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
Art. 7. – Se aproba angajamentul UAT COMUNA VALEA MARULUIprivind
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. 8. - Persoana desemnata sa reprezinte COMUNA VALEA MARULUI in relatia
cu Administratia Fondului de Mediu este domnul Doca Virgil.
Art. 9. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
UAT COMUNA VALEA MARULUI
Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului GALATI și
se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet a primariei.

Preşedinte de şedinţă,
Doca Florentin

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

