
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 52 

privind implementarea proiectului ”Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a 

energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Oteleni, județul Iasi” 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.06.2020, la 

care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Benchea I. Robert este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind implementarea proiectului ”Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea 

eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în 

infrastructura de iluminat public din comuna Oteleni, județul Iasi”; 

Având în vedere  prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 

republicată; 
Având în vedere  prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
Având în vedere  prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166  și următoarele din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 

convenții; 
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investitii finantate din fonduri publice;  

Având în vedere Devizul general întocmit de către proiectant SC DIRECT GROUP 

SOLUTIONS SRL înregistrat cu nr. 3728/22.06.2020; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.3831 din data de 24.06.2020; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni 

înregistrat cu nr. 4009 din 30.06.2020; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  

În temeiul art. 139 alin. (1) și 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 11 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 



 

ART.1 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Interventie, studii specifice, 

audit energetic si studiu luminotehnic, aferente proiectului:„Modernizarea sistemului de iluminat 

public prin creșterea eficienței energetie a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a 

energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Oteleni, judetul Iasi”. 

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici precizați în Documentația de avizare a 

lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) si studii specifice (audit energetic si studiu luminotehnic)  – 

Anexa 1 ”Indicatorii Proiectului”  care este parte integranta din prezenta hotărâre. 

ART.3. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și implementarea proiectului 

„Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetie a corpurilor de 

iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din 

comuna Oteleni, judetul Iasi”, în vederea accesarii Programului privind sprijinirea eficienței 

energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public lansat de 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin AFM. 

ART.4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin „Programul privind sprijinirea eficienţei 

energetice şi a gestionării inteligentea energiei în infrastructura de iluminat public”, potrivit legii. 

ART.5. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiție în sumă de 588.749,45 lei 

inclusiv TVA. 

ART.6. Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului, cofinanțarea din bugetul local, în sumă totală de 65.207,79 

lei inclusiv TVA. 

ART.7. Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din bugetul local în 

sumă totală de 45.330,18 lei inclusiv TVA.. 

ART.8. Se aprobă idicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa nr. 2 – Deviz 

general - care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

ART.9.Se aproba contractarea finantarii aferente obiectivului „Modernizarea sistemului 

de iluminat public prin creșterea eficienței energetie a corpurilor de iluminat și prin gestionarea 

inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Oteleni, judetul 

Iasi”. 

ART.10. Comuna Oteleni urmează a fi reprezentată în calitate de solicitant în cadrul 

Programului, prin reprezentantul legal – viceprimar cu atributii de primar Gheraescu Felician 

Mihai, în vederea realizării tuturor activităților necesare elaborării, depunerii, contractării si 

implementării Proiectului. 

ART.11. Consiliul Local al comunei Oteleni prin reprezentant legal, Gheraescu Felician 

Mihai, se obligă să asigure și să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului 

pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare. 

ART.12. Comuna Oteleni prin reprezentantul legal, Gheraescu Felician Mihai își asumă 

angajamentul 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.13. Se aproba demararea procedurilor aferente selectiei unui operator in 

conformitate cu prevederile art. 3 alin 4 din Legea nr. 51/2006 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

ART.14 Primarul comunei Oțeleni, prin intermediul aparatului de specialitate, va 

urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.15 – Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Oțeleni, 

Compartimentului achiziții publice și Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT                                  Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 30 iunie 2020                       BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

 

Anexa 1 ”Indicatorii Proiectului” 

 

 Indicatorii aferenti obiectivului de investitie „Modernizarea sistemului de iluminat public 

prin creșterea eficienței energetie a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a 

energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Oteleni, judetul Iasi”, in 

conformitate cu Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) si studii specifice 

(audit energetic si studiu luminotehnic) sunt: 

 

Indicator 

(Descriere sumara a investitiei) 

Valoare 

Numar corpuri de iluminat cu LED cu eficienta 

energetica ridicata si functionalitate de 

dimare/telegestiune care permite reglarea 

fluxului luminos la nivelul intregului obiectiv 

de investitie  

400 buc 

Valoarea totala a investitiei 

Din care 

 

588.749,45 lei 

BUGET AFM 478.211,48 lei 

CHELTUIELI NEELIGIBILE  45.330,18 lei 

COFINANTARE CHELT ELIGIBILE 65.207,79 lei 

CONTRIBUTIE PROPRIE TOTALA 110.537,97 lei 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT                                  Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 30 iunie 2020                       BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 


