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HOTĂRÂRE
privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a

infrastructurii de iluminat public si
aprobarea investiției „Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna

Moșoaia, județul Argeș ”

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 907/2016
e) Ghidul de finantare a Programului privind creșterea eficienței energetice a

infrastructurii de iluminat public aprobat prin Ordinul nr.1866/12,10,2021 emis de Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor;

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;

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 nr.13775/26.10.2021 al Primarului Comunei Moșoaia in
calitate de initiator

i) Raportul de specialitate întocmit de dl. Secretar General

Consiliul Local al Comunei Moșoaia adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. - Se aproba participarea Comunei Moșoaia in cadrul Programului privind creșterea
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM.

Art. 2. – Comuna Moșoaia va respecta toate cerințele PROGRAMULUI si a contractului de
finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobării proiectului de investitii. In acest sens, in
conformitate cu Art. 13 f) din a) Ghidul de finanțare al Programului privind cresterea eficientei
energetice a infrastructurii de iluminat public, aproba participarea la Program, respectiv:
- Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii
aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 12%, respectiv 260.191,30 lei.
- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanțării.
- Isi exprima acordul privind susținerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, respectiv 76.154,30 lei.



Art. 3. – Se aproba indicatorii tehnico-economici si documentatia tehnico-economica
specificati in DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – proiect nr.
138P/2021, elaborator SC CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT SRL, ce va fi depus in cadrul
Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finantat
de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM. Indicatorii
tehnico economici sunt cei detaliati in cadrul D.A.L.I. – atașat.

 Valoarea totala a investiției este de 1.887.772,22 lei fără TVA, respectiv 2.244.415,12
lei TVA inclus

 Valoarea eligibila a proiectului: 2.168.260,82 lei
 Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 1.908.069,52 lei
 Valoarea cheltuielilor neeligibile: 76.154,30 lei
 Obiectivul se refera la scăderea consumului de energie electrică în sectorul iluminatului

public si scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 Numărul de aparate de iluminat existente, propuse a fi înlocuite: 601 buc
 Numărul de aparate de iluminat propuse a fi instalate: 601 buc
 Putere instalată aparate de iluminat propuse: 45 buc – 20W, 23 buc - 24W, 25 buc –

30W, 133 buc – 36W, 159 buc – 42 W, 118 buc – 53W, 98 buc – 60 W
 Puterea instalată a sistemului proiectat: 25,802 kW
 Durata medie de funcționare: 4150 ore anual
 Sistem de telegestiune a sistemului de iluminat: 1 buc
 Număr de puncte de aprindere cu sistem de telegestiune: 5 buc
 Module de telegestiune pentru puncte luminoase: 601 buc
 Garanția sistemului proiectat: 60 de luni

Art. 4. – Pana la finalizarea contractului de finantare Comuna Moșoaia va respecta cerința
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. 5. - Persoana desemnata sa reprezinte Comuna Moșoaia in relația cu Administratia
Fondului de Mediu este Necula Ion, primar.

Art. 6. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Moșoaia.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Argeș și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a instituției.

ADOPTATĂ ASTĂZI, 26.10.2021, CU NR. 37
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