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HOTĂRÂREA NR. 120 

DIN 11.11.2021 

 

pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public și aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a 

indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție  

„ CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE 

ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL RUPEA 

JUDETUL BRASOV” 

 

 

 

Consiliul Local al Orasului Rupea, Judeţul Brasov, ales în condiţiile stabilite de 

Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară 

din data de 11.11.2021, având în vedere următoarele: 

- raportul de aprobare elaborat de Primarul Orasului Rupea, în calitatea sa de iniţiator; 

- raportul compartimentului de specialitate întocmit de către doamna Roman Ioana 

Madalina Secretar General UAT , pentru participarea la Programul privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea documentaţiei tehnice 

faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de 

investiție „ CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE 

ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL RUPEA JUDETUL BRASOV” precum și a indicatorilor 

tehnico - economici aferenți; 

- Documentația de avizare lucrări de intervenție (DALI) nr. 23/2021, întocmită de 

către firma de proiectare S.C. ISM PROCONS S.R.L. care a fost înregistrată la Primăria 

orasului Rupea sub nr. ......./02.11.2021; 

- Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr. 397 din 

20.10.2021 privind organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul 

Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public;  

- prevederile Ordinului nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a 

Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public; 

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (2) lit. a), art. 19 alin. (1) lit. a), art. 38, art. 41 - 42 și ale art. 

49 - 51 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;   
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 În temeiul prevederilor 87 alin. (5), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. 

(2) lit. b) și art. 129 alin. (4) lit. d), art. 5 lit. cc) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. d), art. 196 

alin. (1) lit. a), art. 197-200 și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :  

 

 
 Art. 1. Se aprobă participarea la Programul privind creșterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public în vederea contractării finanţării cheltuielilor pentru 

obiectivul de investiţii „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A 

INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL RUPEA JUDETUL 

BRASOV”. 

 

 Art. 2. Se aprobă documentația tehnico-economică faza Documentație de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție (DALI), proiect nr. 23/2021 pentru obiectivul de investiție 

„CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT 

PUBLIC IN ORASUL RUPEA JUDETUL BRASOV”,  

 

 Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT 

PUBLIC IN ORASUL RUPEA JUDETUL BRASOV” și descrierea sumară a investiției 

cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții „CRESTEREA 

EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN 

ORASUL RUPEA JUDETUL BRASOV”, în valoarea totală de 3.081.797,43 lei (inclusiv 

TVA), din care C+M 2.772.697,46 lei (inclusiv TVA) 

 

 Art. 5. Se împuterniceşte domnul Opris Alexandru ,  Primarul Orasului Rupea, să 

reprezinte Orasul Rupea în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu. 

 

     Art. 6. Se aprobă susținerea de la bugetul local al Orasului Rupea a contribuției 

financiare proprii în valoare totală de 85.834,05 lei (inclusiv TVA), astfel :  

-  susținerea de la bugetul local al Orasului Rupea a contribuţiei financiare proprie, 

aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentând 0 % din cheltuielile 

eligibile, in valoare de 0.00 lei (inclusiv TVA).  

 

- susținerea de la bugetul local al Orasului Rupea a contribuţiei financiare proprie, 

aferentă cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 85.834,05 lei (inclusiv 

TVA). 
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 Art.7. Se aproba si se asuma elaborarea documentaţiei de achiziţie, organizarea şi 

derularea procedurilor de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice. 

 

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința Primarul 

orașului Rupea Comaprtimentul Achizitii, Integrare Europeana, precum și Compartimentul 

Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei orasului Rupea 

                 

 

 
PREȘEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Consilier local                                                                             Secretar General U.A.T.  

Prof. Baba Dorin Ioan                 jr. Ioana Madalina Roman     

 
 

 

 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 

Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  10 5 10 - - 
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