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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. 54 DIN 29.10.2021 

 

privind aprobarea Proiectului de investiții ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC  

ÎN COMUNA ONCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” în cadrul ,,Programului privind cresterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” 

 

 

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

în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 29.10.2021; 

         Având in vedere: 

        - Documentaţia privind devizul general şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții ,,MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA ONCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”, 

întocmită de S.C. ESCO ELECTRIC LIGHT S.R.L.; 

         - Referatul înregistrat la nr. 277/26.10.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și 

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

investiții ,,Modernizarea iluminatului public în Comuna Oncești, Județul Bacău”; 

         - Raportul viceprimarului Comunei, inregistrat la nr. 277/26.10.2021, la Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Proiectului de investi’ii ,,Modernizarea iluminatului public în Comuna Oncești, 

Județul Bacău”; 

         - prevederile art. 120, alin. (1), ale art. 121, alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

         - prevederile art. 3, 4 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la      

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/17.11.1997; 

         - prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

         - prevederile art. 13 şi art. 14, precum şi ale Anexei nr. 1 la Ordinul M.M.A.P. nr. 1.162 din 

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, cu modificările și 

completările ulterioare;  

         - prevederile art. 1, 3, 5, 7, 9, şi 10 din H.G. nr. 907/29.11.2016 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; 

         - prevederile art. 20, alin (1), lit. i) si j), ale art. 25, lit f) și g) și ale art. 44, alin. (1) din Legea    

nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare; 

         - prevederile art. 7 din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu completarile si modificarile ulterioare;  

         - prevederile art. 3 și 5, alin. (2), ale art. 6, 8 și 9, alin. (1)  din Legea nr. 24/27.03.2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 

ulterioare;   

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 285, 286 și, respectiv 287 

din 29.10.2021; 

         - 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, 
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H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

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

Oncești, Județul Bacău”, în cadrul ,,Programului privind creşterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public”. 
 

         Art. 2 - Se va asigura și susține din bugetul local contribuția financiară proprie aferentă 

cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentând 15% din valoarea eligibilă aferentă tuturor 

activităților. 

 

         Art. 3 – Se aprobă contractarea finanţării şi se mandatează dl. PUŢEANU MIHAI-MARINEL - 

primarul Comunei Onceşti să reprezinte solicitantul Comuna Onceşti în relaţia cu Autoritatea - 

Administraţia Fondului pentru Mediu. 
 

         Art. 4 – Se aprobă susţinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în 

valoare de 36.049,24 lei, inclusiv TVA. 

 

         Art. 5 – Comuna Oncesti se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică, 

organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului. 
 

         Art. 6 – Se  aprobă  documentația  tehnico – economică, faza DALI, caracteristicile  principale  

și  indicatorii  tehnico-economici  ai  obiectivului  de  investiții cuprinși  în  Anexa nr. 1 privind 

descrierea sumară a investiției,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

         Se  aprobă  Devizul general al obiectivului de investiții ,,Modernizare iluminat public în Comuna 

Oncești, Județul Bacău”, prevăzut în Anexa nr. 2, care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

 

         Art. 7 - Prezenta hotărâre 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 în vederea verificarii legalității.  

 

         Art. 8 – Primarul Comunei Onceşti si contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Art. 9 - 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. 

 

 
 

 

 

        PREŞEDINTE DE SEDINTA,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

              CONSILIER LOCAL,                                                  SECRETAR GENERAL, 

          IVAN DRAGOȘ-FLORIN                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 


