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HOTĂRÂREA NR. 40 

Din 18.08.2022 
privind aprobarea participării în cadrul "Programului privind creşterea eficienţei energetice 

a infrastructurii de iluminat public" - sesiunea 2022 - derulat de Administratia Fondului 

pentru Mediu (AFM) si depunerii proiectului cu denumirea:  

„EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA CUDALBI, 

JUDETUL GALAŢI” 

  

       Consiliul Local al Comunei Cudalbi, întrunit în ședință ordinară din data de 18.08.2022 a luat 

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

Cudalbi , Județul Galaţi. 

 

Având în vedere: 

• Ordinul 1.947 din 13.07.2022, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 733 din 21.07.2022 

emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru modificarea anexei la Ordinul 

ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de 

finantare a "Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de 

iluminat public"; 

• H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice; 

luand act de: 

• referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei Cudalbi in calitatea sa de initiator, 

inregistrat cu nr. 174/s/11.08.2022; 

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

inregistrat cu nr. 175/s/11.08.2022; 

• raportul Comisiei de specialitate agricultură, economie-finanţe, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului, turism, muncă şi protecţie socială, pentru dezvoltarea 

economico-socială şi de mediu a comunei înregistrat sub nr. 176/s/11.08.2022; 

 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 



Art. 1. - Se aprobă participarea in cadrul "Programului privind cresterea eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public" - sesiunea 2022 - derulat de Administratia Fondului pentru 

Mediu (AFM). 

 

Art. 2. - Se aprobă depunerea proiectului: „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 

PUBLIC DIN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI” in cadrul "Programului privind 

cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public" - sesiunea 2022 - derulat de 

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). 

 

Art.3 – Se aproba devizul general aferent investitiei: „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI”, care se constituie in 

anexa la prezenta hotarare. Valoarea totala a proiectului este de 1.110.520,00 lei, inclusiv TVA, din 

care valoarea cheltuielilor eligibile este de 1.023.638,00 lei, respectiv  86.882,00 lei reprezinta 

cheltuieli neeligibile.  

 

Art.4  – Se aproba desemnarea domnului primar – Grigore Gheonea ca persoana sa reprezinte 

solicitantul in relatia cu Administratia Fondului de Mediu.   

 

Art.5. – Prezenta hotarare se va duce la indeplinire de catre Primarul Comunei Cudalbi prin aparatul 

de specialitate.  

 

Art.6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în conditiile legii, si publicată, pentru informare, în 

monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Cudalbi. 

 

 

  
        

Presedinte de sedinta                                                 Secretar general  
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