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R  O  M  A  N  I  A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR. 34 DIN 29.06.2020 

 

privind aprobarea de principiu a Proiectului ,,Modernizarea iluminatului public  

cu LED-uri în Comuna Oncești, Județul Bacău” 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncesti, convocat și prezent prin intermediul mijloacelor electronice 

în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 29.06.2020; 

         Având in vedere: 

         - Adresa înregistrată la nr. 1684/12.06.2020, prin care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 

prin S.C. ,,AUTOUNCLES” S.R.L. a informat Comuna Oncești despre lansarea unui program destinat 

iluminatului ecologic în orașele și comunele din România; 

         - Adresa nr. 9468/16.06.2020, prin care Consiliul Județean Bacău – Direcția Tehnică Investiții și 

Lucrări Publice aduce la cunoștință unităților administrativ-teritoriale informații cu privire la 

finanțarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind îmbunătățirea sistemului de iluminat public 

stradal prin folosirea unor tehnologii mai eficiente, care să reducă semnificativ consumul de energie și 

implicit, factura publică; 

         - Referatul înregistrat la nr. 156/25.06.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și 

semnat de către primarului Comunei, privind necesitatea și oportunitatea aprobarii Proiectului de 

investiții ,,Modernizarea iluminatului public cu LED-uri în Comuna Oncești, Județul Bacău”; 

         - Raportul viceprimarului Comunei, inregistrat la nr. 157/25.06.2020, la Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea de principiu a Proiectului ,,Modernizarea iluminatului public cu LED-uri în 

Comuna Oncești, Județul Bacău”; 

         - prevederile Anexei nr. 1 la Ordinul M.M.A.P. nr. 1.162/28.05.2020 pentru aprobarea Ghidului 

de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei 

în infrastructura de iluminat public;    

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 162, 163 și, respectiv 164 

din 29.06.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) și f), ale art. 133, alin. (1), ale 

art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 139, alin. (3), lit. e), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale 

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

         Art. 1 - Se aprobă de principiu Proiectul de investiții ,,Modernizarea iluminatului public 

cu LED-uri în Comuna Oncești, Județul Bacău”, în cadrul Programului lansat prin Administrația 

Fondului pentru Mediu (A.F.M.), privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public în orașele și comunele din România. 

 

         Art. 2 – Finanțarea, asigurată de Administrația Fondului pentru Mediu, se acordă în procent de 

maximum 90% din cheltuielile eligibile și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare 

categorie de solicitanți, respectiv maximum 500.000 lei pentru U.A.T.-uri cu o populație de până 

la 4.000 locuitori. 

 

         Art. 3 – Sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare va începe în data de 13.07.2020 și va 

dura maximum 60 de zile, în limita fondurilor disponibile alocate programului. 
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         Art. 4 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 

legii si se comunică, prin grija secretarului general, compartimentelor de specialitate potrivit 

competentelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncești, precum și Instituției Prefectului 

judetului Bacău in vederea verificarii legalității.  

 

         Art. 5 – Primarul Comunei va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.    

 

         Art. 6 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

ȘEDINŢĂ ORDINARĂ, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. e) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”, ___-__  voturi ,,împotrivă” şi ___-

__ ,,abţineri”  din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

            CONSILIER LOCAL,                                                     SECRETAR GENERAL, 

                 PAVEL LIVIU                                                 OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


