ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT de HOTĂRÂRE
nr.6304 din 27.10.2021
privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a
infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat
public în comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”
Consiliul Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava;
Având la bază:
-referatul de necesitate privind suplimentarea ordinii de zi si adoptarea proiectului în
regim de urgență înregistrat la nr.6303/27.10.2021;
 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.6305/27.10.2021,prezentat de
domnul
Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul
Suceava;
 raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, înregistrat sub nr.6306/27.10.2021;
 avizul Comisiei de specialitate in cadrul Consiliului Local, înregistrat sub
nr._______/__________;
 Art.1-art.2, art.5, art.10 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele
de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 Art.4, art.7-art.12, art.13 lit.g din Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor nr.1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare privind
sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in
infrastructura de iluminat public, cu modificările ulterioare;
 Adresa Consiliului Județean Suceava nr.27518/27.10.2021, la care este
anexată Adresa Administrației Fondului pentru Mediu nr.86/LAF/21.10.2021;
În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin. 4 lit. d şi art.139 alin.3 lit.d din Ordonanţa de
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂSTE:
Art.1.Se aproba participarea Comunei Izvoarele Sucevei in cadrul Programului
privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public finantat de
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM.
Art.2. Comuna Izvoarele Sucevei va respecta toate cerintele PROGRAMULUI si
a contractului de finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de
investitii. In acest sen, in conformitate cu Art. 13 g) din a) Ghidul
de
finanțare
al
Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura 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 13%, respectiv 147.706,91 RON.
Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării;
Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile
ale proiectului
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Art.3.Se aproba indicatorii tehnico-economici si documentatia tehnico-economica
specificati in DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII –
proiect nr. 98P/2021 elaborator CRISBO COMPANY, 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. – atasat.
 Valoarea totala a investitiei este de 1.000.300,77 lei fara TVA, respectiv
1.189.470,02 lei TVA inclus
 Valoarea eligibila a proiectului: 1.136.006,91 lei
 Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 988.300,00 lei
 Valoarea cheltuielilor neeligibile: 53.463,11 lei
 Obiectivul se refera la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public in
intravilanul comunei Izvoarele Sucevei
 Modernizarea consta in achizitionarea a 334 corpuri de iluminat ce folosesc
tehnologia LED cu putere instalata 22 W, 53 W
 Puterea instalata totala a sistemului nou proiectat este de 11,9 kW si costuri de
intretinere 0 (pentru un timp de functionare mediu de 4150 ore/an)
 Durata de garantie a echipamentelor si lucrarilor este de 5 ani, cu o durata normata
de viata de 11 ani.
Art.4. Pana la finalizarea contractului de finantare Comuna Izvoarele Sucevei va
respecta cerinta 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 Izvoarele Sucevei in relatia cu
Administratia Fondului de Mediu este d-nul viceprimar Mechno Marian.
Art.6.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
Comunei Izvoarele Sucevei, prin compartimentele de specialitate.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT,
în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, Instituției prefectului
județul Suceava și se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea în Monitorul Oficial Local
pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro.

Iniţiator,
Primar,
Mihail MECHNO

Avizează
Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE
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