ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com
H O T A R A R E A NR. 50
din 27. 10. 2021
privind: aprobarea D.A.L.I. (documentatie de avizare a lucrarilor de interventii) – Modernizare
sistem de iluminat public stradal in Comuna Foltesti, judetul Galati .
INITIATOR: Moraru Laurențiu Gigi – Primarul comunei Foltesti, judetul Galați.
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului 6528 din 21.10.2021.
Consiliul Local al comunei Foltesti, întrunit în ședința ordinară din data de 27. 10. 2021.
Având în vedere Referatul de aprobare a d-lui Moraru Laurențiu Gigi - primarul comunei Foltesti,
județul Galați, înregistrată sub nr. 6529 / 21. 10. 2021.
Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 6530 din 21. 10. 2021.
Având în vedere Avizele comisiilor de specialitate .
Analizând D.A.L.I a obiectivului “Modernizare sistem de iluminat public stradal in comuna
Foltesti, judetul Galati” nr. 2404/2021.

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
d) H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Avand in vedere prevederile art. 108, lit. ”a”, art 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, art. 298 și
urm., art. 362, alin.(1) și (2) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.

În temeiul art. 139 alin.(3) lit. ”g” şi ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”din O.U.G. nr. 57 / 2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRAȘTE

:

Art. 1. – Se aproba participarea Comunei Foltesti, in calitate de solicitant de finantare,
la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.
Art. 2. – Se aproba asigurarea si sustinerea contributiei financiare proprii, aferenta
cheltuielilor eligibile ale obiectivului, in cuantum total de 199,390.18 lei inclusiv TVA., adica
20% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.
Art. 3. – Se aproba contractarea finantarii in valoare de 797,560.73 lei inclusiv TVA.
Art. 4. - Se imputerniceste Primarul Comunei Foltesti sa reprezinte Comuna Foltesti in
relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu .
Art. 5. – Se aproba asigurarea si sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, in
cuantum total de 34,386.77 lei inclusiv TVA.
Art. 6. – Se aproba D.A.L.I pentru obiectivul „Modernizare sistem de iluminat public
stradal în Comuna Foltești, Judeţul Galaţi” cu numarul 2404 elaborata de Proiectant de
specialitate SC EXPERT GRUP IASI SRL si Proiectant general SC CRISBO COMPANY SRL
IAȘI.
Art. 7. – Se aproba principaliii indicatori tehnico economici ai proiectului, respectiv:
-

Indicatori tehnici
- numarul de aparate de iluminat propuse a fi instalate: 341 buc ;
- putere instalata aparate de iluminat propuse: 20 W – 293 buc; 22 W – 36
buc; 36 W – 12 buc
- puterea instalata a sistemului proiectat: 7.084 kW ;
- durata medie de functionare: 4150 ore anual ;
- sistem de telegestiune a sistemului de iluminat: 1 buc ;
- numar de puncte de aprindere cu sistem de telegestiune: 2 buc;
- module de telegestiune pentru puncte luminoase: 341 buc;
- garantia sistemului proiectat: 60 de luni ;
- Indicatori economici
-valoarea totala a investitiei: 1,031,337.68 lei TVA inclus, din care C+M –
501,613.41 lei TVA inclus ;
-valoarea cheltuielilor eligibile: 996,950.91 lei TVA inclus ;
-valoarea cheltuielilor neeligibile: 34,386.77 lei TVA inclus.
Art. 8. – Se aproba ducerea la indeplinire a obiectivului de investitii cu respectarea
tuturor prevederilor legale, a normativelor si prescriptiilor de proiectare pentru sistemele de
iluminat public, cat si a legislatiei achizitiilor publice.
Art. 9. – Se imputerniceste Primarul Comunei Foltesti, impreuna cu aparatul de
specialitate, pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art. 10. –Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Galati și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.
Art. 11. - Pana la finalizarea contractului de finantare Comuna Foltesti 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. 12. – Anexele prezentei hotarari sunt:
- devizul general al investitiei, cu defalcarea cheltuielilor eligibile si neeligibile ;
- bugetul proiectului ;
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