
 

H O T Ă R Â R E A    N R. 2 

DIN 05.01.2022 
Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi exprimarea acordului 

Consiliului Local al Comunei Cudalbi pentru efectuarea procedurilor legale pentru 
realizarea proiectului „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN 

COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI” prin  

“Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat 
public” 

            

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

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 06/s/04.01.203; 

 
Consiliul Local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi,  întrunit în şedinţă extraordinară , 
cu convocare de indata în data de 05.01.2022, 

Având în vedere: 

• Ordinul 3305 din 27 decembrie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului 
de finanțare a Programului privind creştereaeficienţei energetice a infrastructurii de 
iluminat public; 

• art.44, alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 
• prevederile art 129, alin (2), lit. (b) si (d), alin 4, lit (d) sialin 7 lit (k) si (s) din 

Ordonanta de urgent a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.555 din 3 iulie 2019, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Luând act de: 

• referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Cudalbi, în calitatea sa 
de iniţiator, înregistrat cu nr. 07/s/04.01.2023; 

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 08/s/04.01.2023; 

• raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Cudalbi, 
înregistrat sub nr. 09/s/06.12.2022. 

 

În temeiul art.139 alin(1), art 196 alin (1), lit (a) si art 240 alin (2) din Ordonanta de urgent 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, partea I, nr.555 din 3 iulie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare 
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HOTARASTE: 

Art.1. Consiliul Local al UAT Comuna Cudalbi isi exprima acordul cu privire la contractarea 
finantarii si participarea UAT Comuna Cudalbi in cadrul “Programului privind cresterea 
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public”, desfasurat de Administratia 
Fondului pentru Mediu (AFM), cu propunerea de proiect avand ca titlu „EFICIENTIZAREA 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI”, avand o 
valoare totala de 1.110.520,00 lei, inclusiv TVA. 

Art 2. Consiliul Local al UAT Comuna Cudalbi isi exprima acordul cu privire la sustinerea 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 
PUBLIC DIN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI”, în cuantum de 86.882,00 lei 
inclusiv TVA.  

Art 3. UAT Comuna cUDALBI se angajeaza sa intocmeasca documentatiile de achizitii 
publice, sa organizeze si sa derulezeprocedurile de achizitii publice si sa realizeze lucrarile 
în conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice. 

Art.4. Se aproba Devizul General al Proiectului „EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI”, conform ANEXEI NR.1, 
care face parte integrantă din  prezenta Hotarare.  

Art. 5. Se aproba principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
„EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA CUDALBI, 
JUDEŢUL GALAŢI”, conform ANEXEI NR.2, care face parte integrantă din  prezenta 
Hotarare.  

Art.6. Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventie - DALI  si principalii 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „EFICIENTIZAREA 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI”, 
conform ANEXEI NR.3, care face parte integrantă din  prezenta Hotarare.  

Art.7. Se mandateaza PRIMARUL COMUNEI Cudalbi, judeţul Galaţi, sa semneze in numele si 
pe seama UAT Comuna Cudalbi  cererea de finantare a proiectului „EFICIENTIZAREA 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI” cu 
toate anexele acesteia, a tuturor documentelor aferente proiectului si sa reprezinte 
UAT Comuna Cudalbi  în relatia cu AFM. 

Art. 8. - Prezenta hotărâre va fi comunicata, în condiţiile legii, şi publicată, pentru 
informare, în MONITORUL OFICIAL LOCAL, prin grija secretarului general al comunei 
Cudalbi.  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

          Ticu CĂLUIAN 

                                                                                                                

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 

                                                                          Secretar general al U.A.T. Cudalbi 

                                                                                Albu CONSTANTIN 


