
  

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 17 

Din 17.06.2021 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea, modernizarea si 

eficientizarea sistemului de iluminat public in Comuna Cudalbi, judetul Galati” aprobati prin 

HCL nr. 31 din 08.07.2020 

 

Iniţiator: Grigore GHEONEA, primarul com. Cudalbi, jud. Galaţi; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 162/S/16.06.2021; 

Consiliul local al com. Cudalbi, jud. Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinara in data de 17.06.2021; 

Având în vedere: 

 -    referatul de aprobare al primarului inregistrat in cadrul UAT Comuna Cudalbi sub nr. 

163/s/16.06.2021; 

 -    raportul de specialitate al dnei Tiron Camelia Ionela, consilier asistent în cadrul UAT Cudalbi, 

înregistrat sub nr. 164/s/16.06.2021; 

-  raportul de avizare al COMISIEI DE SPECIALITATE PENTRU AGRICULTURA, 

ECONOMIE - FINANTE, AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, PROTECTIA 

MEDIULUI, TURISM, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, înregistrat sub nr. 165/s/16.06.2021; 

-   ADRESA cu nr. 038593 din 02.06.2021 a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, 

Administratia Fondului pentru Mediu referitor la proiectul de “Reabilitare, modernizare si eficientizare a 

sistemului de iluminat public in comuna Cudalbi, judetul Galati”; 

Văzând prevederile:  

Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice; 

Ordinului 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea 

eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public ; 
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În temeiul prevederilor art.129(2) lit.”b”, art. 139 (3) lit. ”d” și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ modificat ulterior; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici conform anexei 1, parte 

integranta din prezenta hotarare;  

 

ART 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

comunei Cudalbi, judetul Galati. 

 

Art. 3. Secretarul general al comunei Cudalbi, judetul Galaţi va asigura transmiterea şi 

comunicarea prezentei hotărâri.   

  

   

PRESEDINTE DE SEDINTA AVIZAT, INIŢIATOR, 

                 CHEBAC ELENA SIMONA SECRETAR GENERAL PRIMAR 

 Constantin ALBU  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

                                                                                      ANEXA NR. 1 LA HCL nr. 17 DIN 17.06.2021 

 

 

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, din 

care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: 

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):  1.149.420,77 LEI din care: 

 

Finanţare nerambursabilă AFM (85% din 780.000 lei): 663.096,10 lei 

Contribuţie proprie (15% din 780.000 lei): 116.903,90 lei  

Cheltuieli neeligibile (1.149.420,77 lei - 780.000 lei): 369.420,77 lei 

 

din care construcţii - montaj (C+M): 181.484,52 LEI 

 


