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HOTĂRÂREA NR. 44 / 2020 

privind participarea comunei Sândominic cu proiectul de investiții 

”MODERNIZAREA ILUMINATULUI STRADAL ÎN COMUNA 

SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA” la Programul privind sprijinirea 

eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 

iluminat public 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 30 iunie 

2020, convocat prin Dispoziţia nr. 127 /2020, emisă de primarul comunei Sândominic, 

judeţul Harghita; 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 2927/2020; 

- raportul de specialitate nr.2928/2020 prezentată de inspectorul de achiziții publice 

d-l Zöldi Tünde; 

- avizul Comisiei de activități economico-financiară și avizul Comisiei de amenajare 

teritorială, urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor 

istorice, arhitectură, agricultură; 

 

Luând în considerare: 

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

- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   

 

Ținând cont de Ghidul de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței 

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

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice 

- art. 108, lit. ”a”, art. 298, art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” ale O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
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Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin (1), (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”b”, art.139 alin. (1) şi art. 

196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. – Se aproba participarea Comunei Sândominic in 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. 

 

Art.2. - Se aprobă documentația de avizare pentru lucrări de intervenții - DALI 

elaborat de Crisbo Company SRL-Iași, precum și principalii indicatorii tehnico-

economici al proiectului de investiție ” MODERNIZAREA ILUMINATULUI 

STRADAL ÎN COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA”, după cum 

urmează: 

 

a. Valoarea totală a investiției:   483.151,00 lei fără TVA, 

                                               574.525,18 lei inclusiv TVA 

 

b. din care C+M :    203.116,72 lei fără TVA 

      241.708,89 lei inclusiv TVA 

 

c. Corpurile de iluminat public propuse, de tip LED: 

- 51 buc. lămpi de putere 70 W de-a lungul DE 578 

- 2 buc. lămpi de putere 36 W de-a lungul DJ 125 

- 132 buc. lămpi de putere 17 W de-a lungul drumurilor/străzilor comunale 

- 1 buc. lampă de putere 60 W-aparat iluminat LED complet echipat cu camera de 

supraveghere și panou fotovoltaic 

 

d. Durata de realizare:   6 luni 

 

Art.3. - Se aprobă descrierea sumară a investiției, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.4. – Comuna Sandominic va respecta toate cerintele PROGRAMULUI  si a 

contractului de finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de 

investitii.  

 

Art.5 - Comuna Sandominic, prin Consiliul Local al comunei Sândominic își exprimă 

acordul cu privire la următoarele: asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii 

aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 10%,  contractarea finanţării, 

susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

 

Art. 6. – Se aprobă angajarea privind întocmirea documentației de achiziție publică, 

organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice; 

 

Art. 7. – Pană la finalizarea contractului de finantare Comuna Sandominic va respecta 

cerinta PROGRAMULUI cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat public.  

 

Art. 8 - Persoana desemnata sa reprezinte Comuna Sandominic in relatia cu 

Administratia Fondului de Mediu este primarul comunei Sândominic, d-l KARDA 

ROBERT. 

 

Art. 9 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește D-l primar 

KARDA RÓBERT prin compartimentele dee specialitate din cadrul Primăriei comunei 

Sândominic. 

 

Art.10 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate prin grija d-nei secretar general 

Instituției Prefectului, primarului comunei Sândominic, Administrației Fondului pentru 

Mediu, Biroului finaciar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale, 

Compartimentului de dezvoltare rurală și achiziții publice, și totodată se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei, precum și pe site-ul comunei 

Sândominic pentru a putea fi accesată de comunitatea locală. 

 

Sândominic, la 30 iunie 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

              Binder Levente-János                   Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 


