
 

 

HOTARAREA NR. 46 

Din 25.11.2021 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a 

obiectivului de investiții  “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna 

Cudalbi, judeţul Galaţi” și participarea la Programul privind creșterea eficienței 

energetice a infrastructurii de iluminat public 

 

Consiliul Local al Comunei Cudalbi, întrunit în ședință ordinară din data de 25.11.2021 a luat în 

discuţie prezentul proiect de hotărâre propus de Domnul Grigore GHEONEA – Primarul Comunei 

Cudalbi , Județul Galaţi, cu nr. 338/s/24.11.2021 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:: 

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) HG nr. 907/2016 

e)      Ghidul de finanțare aferent Programului privind creșterea eficienței energetice a 

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

Administrația Fondului pentru Mediu - denumit în continuare PROGRAM; 

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; 
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g) În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. 

(1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

h) Referatul de aprobare al Primarului Comunei Cudalbi, în calitatea sa de inițiator, 

cu nr. 339/s/24.11.2021; 

i) Raportul de specialitate nr. 340/s/24.11.2021, întocmit de compartimentul de 

specialitate; 

j)         Raport de avizare al comisiei de specialitate pentru agricultura, economie-finante, 

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, turism, munca si protectie sociala 

cu nr. 341/s/24.11.2021; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aproba participarea U.A.T. comuna Cudalbi, județul Galați, la Programul privind 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat de Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor – Administrația Fondului   pentru Mediu - denumit în continuare PROGRAM. 

 

Art. 2 – Valoarea totală a investiției este de 2.503.578,18 lei, inclusiv TVA, conform anexei 1 - 

Devizul general al investitiei. 

 

Art. 3 – Se aprobă bugetul proiectului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public 

stradal, în comuna Cudalbi, judeţul Galaţi”, conform Deviz general al investiției în cuantum de 

2.458.358,18 lei (inclusiv TVA), după cum urmează: 

  - valoare cheltuieli eligibile:   2.445.772,68 lei (inclusiv TVA) 

  - valoare cheltuieli neeligibile:      57.805,50 lei (inclusiv TVA) 

 

Art. 4 - Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare aferente cheltuielilor eligibile ale 

obiectivului “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Cudalbi, judeţul 

Galaţi”, în procent de 20 % din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv 480.110,54 lei (inclusiv 

TVA), ajutorul financiar nerambursabil este în valoare de 1.956.618,14 lei (inclusiv TVA). 

 



Art. 5- Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului “Modernizarea sistemului 

de iluminat public stradal, în comuna Cudalbi, judeţul Galaţi”, în valoare de 57.805,50 lei 

(inclusiv TVA). 

 

Art. 6 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică a obiectivului 

de investitii  „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Cudalbi, 

judeţul Galaţi” conform anexei 2 si DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 

INTERVENŢII – nr. 214P/2021, elaborator S.C. CRISBO COMPANY S.R.L, conform anexei 3, 

care este parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art. 7 - Se aproba ducerea la indeplinire a obiectivului de investitii cu respectarea tuturor 

prevederilor legale, a normativelor si prescriptiilor de proiectare pentru sistemele de iluminat 

public, cat si a legislatiei achizitiilor publice. 

 

Art. 8 – Se împuternicește Grigore GHEONEA, Primarul comunei Cudalbi,  să încheie contractul 

de finanțare nerambursabilă cu Administrația Fondului pentru Mediu. 

 

Art. 9 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Cudalbi, 

în termenul prevăzut de lege, primarului Grigore GHEONEA, prefectului judeţului Galaţi și se 

aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

https://comunacudalbi.ro/ 

 

Art. 10 – Primarul comunei Cudalbi, județul Galaţi, împreună cu compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 PRESEDINTE SEDINTA,      

  TULEARCA TUDOREL                                                                                                     

                               SECRETAR GENERAL, 

          Albu Constantin 

 

 


