
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public și aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea 
sistemului de iluminat public in Comuna Mihai Eminescu, Judetul Botosani” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, intrunit in sedinta din data 

22.12.2022, 
Având in vedere :  
-  referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu insotit de proiectul de 

hotarare cu privire la participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public și aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea sistemului de 
iluminat public in Comuna Mihai Eminescu, Judetul Botosani”, 

-  referatul de specialitate nr. 17032/22.12.2022 intocmit de catre viceprimarul comunei 
Mihai Eminescu, 

- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul juridic din cadrul Primariei comunei 
Mihai Eminescu, 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, 
 art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii, 
 art. 7, art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare  şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Ghidul de finanțare privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente 
a energiei in infrastructura de iluminat public – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 

 art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” ale O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ; 

 art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a) și b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aproba participarea Comunei Mihai Eminescu in cadrul Programului privind 
cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM. 



Art. 2. (1). Comuna Mihai Eminescu va respecta toate cerintele PROGRAMULUI și a 
contractului de finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. 

(2). In acest sens, in conformitate cu Art. 13, lit. i) din Ghidul de finanțare al 
Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, aproba 
participarea la Program, respectiv: 

-   Isi exprima acordul privind participarea la Program;  
- Isi exprima acordul privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici; 
- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 
- Isi exprima acordul privind asigurarea și susţinerea contribuției financiare aferente 

cheltuielilor implementării proiectului și care nu sunt finanțate de AFM; 
Art. 3. (1). Se aproba indicatorii tehnico-economici ai DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – proiect nr. 389P/2022 elaborator CRISBO COMPANY 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.  

(2). Indicatorii tehnico-economici sunt cei detaliati in cadrul D.A.L.I. respectiv: 
 Valoarea totala a investitiei este de 1.778.967,68  lei fara TVA, respectiv 2.115.211,75 lei 
TVA inclus 
 Valoarea eligibila a proiectului: 2.058.349,68 lei 
 Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 2.058.349,68 lei 
 Valoarea cheltuielilor neeligibile: 56.862,07 lei 

 Obiectivul se refera la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public in intravilanul 
comunei Mihai Eminescu 
 Număr de aparate de iluminat LED achiziționate și montate: 648 buc  
 Număr de puncte de aprindere cu telegestiune achiziționate și montate: 6 buc   
 Număr de puncte luminoase controlate prin telegestiune: 648 buc  
 Durata de garantie a echipamentelor si lucrarilor este de 5 ani, cu o durata normata de viata 
de 11 ani. 

Art. 4. (1). Pana la finalizarea contractului de finantare Comuna Mihai Eminescu va 
respecta cerinta PROGRAMULUI cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat.  

(2). 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, care prevede că serviciile de utilităţi 
publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali 
definiţi.  

(3). 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 Mihai Eminescu in relatia cu 
Administratia Fondului de Mediu este d-nul GIREADĂ DUMITRU-VERGINEL, primarul comunei 
Mihai Eminescu. 

Art. 6. Se revocă prevederile HCL nr. 152/2021 privind participarea la Programul privind 
creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea inceperii investitiei 
”Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Mihai Eminescu, Judetul Botosani”. 

Art. 7.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei Mihai 
Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate.  



Art. 8.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, 
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Botoșani și se 
aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
www.comunamihaieminescu.ro.  

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

RADU COLBEA 
CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Hotărâre:  213/ 22.12.2022 
   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunamihaieminescu.ro/

