MUNICIPIUL DRĂGĂŞAN I
–CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR.54
Privitoare la aprobarea proiectului ”Programul privind sprijinirea eficienţei energetice
şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”, a
documentației tehnico - economice și a cheltuielilor proiectului
Consiliul Local al municipiului Drăgăşani, întrunit în şedinta extraordinară din data
de 13.07.2020, la care participă un număr de 15 consilieri, din totalul de 19 consilieri în
funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii, dna consilier, Petcan Lidia - Florentina a fost aleasă
preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere Referatul de aprobare prezentat de Primarul Municipiului
Drăgăşani, înregistrat sub nr.19262/09.07.2020 şi raportul de specialitate al Serviciului
proiecte de dezvoltare locală, înregistrat sub nr.19263/09.07.2020, prin care se propune
aprobarea proiectului ”Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”, a indicatorilor tehnico-economici și
a cheltuielilor legate de proiect;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei programe de dezvoltare economicosociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură,
gospodărie comunală, servicii și comerț, al Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică, apărarea ordinii și linistii publice, a drepturilor cetățenilor și al Comisiei de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prin care se propune admiterea
proiectului de hotărâre și avizul de legalitate dat proiectului de hotărâre de secretarul
municipiului, înregistrat sub nr. 19264/09.07.2020;
În baza prevederilor Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței
energetice și a gestionarii inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat
prin Ordinul nr.1162/03.06.2020 Ministrului mediului, apelor şi pădurilor;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.b), c) și lit.d) alin.(4) lit.d), alin.(6) lit.b), alin.(7) lit.n), şi
art.139 alin.(3) lit.g), coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi “pentru”,
adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE
Art. 1. - Se aprobă participarea UAT Municipiul Drăgășani în cadrul Programului
privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura de iluminat public – denumit in continuare PROGRAM.
Art. 2. – UAT Municipiul Drăgășani va respecta toate cerințele PROGRAMULUI și
a contractului de finanțare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investiții.
În acest sens, în conformitate cu art. 13 g) Ghidul de finanțare al Programului privind
sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public, aprobă participarea la Program, respectiv:
- își exprimă acordul cu privire la contractarea finanțării

- își exprimă acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii
aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 10,40%, respectiv 114.311,24 lei
inclusiv TVA;
- îsi exprimă acordul privind susţinerea în totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile
ale proiectului.
Art. 3. – Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmită în
baza 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
de către elaboratorul S.C. CRISBO COMPANY S.R.L., inclusiv anexa privind descrierea
sumară a investiției.
Art. 4. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – proiect nr. 157 / 2020, elaborator S.C.
CRISBO COMPANY S.R.L., ce va fi depus în cadrul Programului privind sprijinirea
eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat
public – denumit în continuare PROGRAM. Indicatorii tehnico economici sunt cei detaliați în
cadrul D.A.L.I. – atașat.
• Valoarea totală a investitiei este de 955.579,83 lei, fără TVA, respectiv 1.135.859,69
lei, TVA inclus;
• Valoarea eligibilă a proiectului: 1.099.311,24 lei;
• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 985.000, 0 lei;
• Valoarea cheltuielilor neeligibile: 36.548,45 lei;
• Obiectivul se referă la înlocuirea și completarea sistemului de iluminat public în
intravilanul UAT MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI
• Modernizarea consta în achiziționarea a 363 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia
LED cu o putere instalată totală de 18838 W, fapt ce va genera o economie de energie
de 73,21% pe an, și costuri de intreținere 0 (pentru un timp de funcționare mediu de
4150 ore/an)
• Durata de garantie a echipamentelor si lucrărilor este de 5 ani, cu o durata normată de
viață de 11 ani.
Art. 5. – Până la finalizarea contractului de finanțare, UAT Municipiul Drăgășani va
respecta cerința PROGRAMULUI cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat. În
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. În acest sens, se aprobă elaborarea documentațiilor
tehnice necesare începerii procedurilor de delegare a gestiunii privind serviciul de iluminat
public.
Art. 6 - Se aproba indicatorii tehnico - economici ai DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – proiect nr. 157 / 2020, elaborator S.C.
CRISBO COMPANY S.R.L., ce va fi depus în cadrul Programului privind sprijinirea
eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura 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
obiectivului este 1.135.859,69cu TVA (955.579,83 fără TVA) din care C+M 498.659,24 lei,
conform devizului general anexat la prezenta hotărâre.

Art. 7. – Se aprobă angajamentul UAT Municipiul Drăgășani privind întocmirea
documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi
realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile
publice.
Art. 8. - Persoana desemnată să reprezinte Municipiul Drăgășani în relația cu
Administrația Fondului de Mediu este dna Niță Daniela, inspector de specialitate în cadrul
Serviciului Proiecte de Dezvoltare Locală.
Art. 9. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul UAT
Municipiul Drăgășani.
Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în
termenul prevăzut de lege, primarului municipiului și prefectului județului Vâlcea și se aduce
la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a
instituției.
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