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pnvi_nd participa~~a C_OMUNEI URECHESTI la Programul privind creşterea eficienţei energetice 
a mfrastructurn de iluminat public pentru investitia Modernizarea sistemului de iluminat 
public prin creşterea eficienţei energetice a infras;~ucturii de iluminat public în comuna 

Urechesti, din judeţul Bacau - AFM3" 

Consiliul Local al comunei URECHESTI, judetul Bacau, întrunit în sedinta : 
A vand in vedere: 

- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei nr 4889/ I 6.08.2022; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei URECHESTI înregistrat sub nr. 4888/16.08.2022 
prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind - aprobarea participarii Comunei 
URECHESTI în cadrul: Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de 
iluminat public cu investitia „ Modernizarea sistemului de iluminat public prin creşterea 
eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Urechesti, din judeţul 
Bacau - AFM3" 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
URECHESTI înregistrat sub numarul 4887/ 16.08.2022 prin care se propune Consiliului Local al 
comunei URECHESTI, aprobarea participarii Comunei URECHESTI în cadrul : Programului 
privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia „ 
Modernizarea sistemului de iluminat public prin creşterea eficienţei energetice a 
infrastructurii de iluminat public în comuna Urechcsti, din judeţul Bacau - AFM3" 
- Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei URECHESTI 
- Dispoziliile Legi i nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- Prevederile Legii nr.129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de 
Dezvoltare Sociala 
- Art. 120 si art. 12 1 a lin. (I) si (2) din Constitui ia Roman iei, republicata; 
- Art.3 si 4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificata prin Legea nr. 199/ 1997; 
- A rt.7 alin' (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, 
referitoare la contracte sau conventii; 
- HG 907 /2016 
- ORDIN nr. 1.947 din I 3 iulie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, 
apelor şi pădurilor nr. 1.866/202 1 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind 
creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public 
(2) Finanţarea se acordă în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, după cum 
urmează: 

a) pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori - maximum I .OOO.OOO lei; 
b) pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori - maximum 2.000.000 lei; 
-Art. 129, alin (2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 



· 28 alin (3) din Legea 273/2006 -priv ind finantele publice locale, cu modificarile si 
j)letarile ulterioare 

1 temeiul p_reved~rilor art. 129, a lin. I, alin. 4 lit. (d), alin.7, li t. n) si ale art. 196, a lin I, lit a, alin 
, art. 197, ahn I dm ouG 57/2019 privind codul Administrativ 

HOTARASTE: 

Art. I Se aproba participarea Comunei URECHESTI în cadrul Programului privind creşterea 
eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia „Modernizarea sistemului 
de iluminat public prin creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în 
comuna Urechesti, din judeţul Bacau - AFM3", finantat de Ministerul Mediului, Apelor si 
Padurilor prin Fondul pentru mediu - denumit in continuare PROGRAM. 

Art. 2. Se aproba, constata si sustine necesitatea si oportun itatea proiectului „ 
Modernizarea sistemului de iluminat public prin creşterea eficienţei energetice a 
infrastructurii de iluminat public în comuna Urechcsti, din judeţul Bacau - AFM3". 

Art. 3. Cheltuielile aferente realizari i proiectului se prevad în bugetul local pentru perioada 
de realizare a investitiei „ Modernizarea sistemului de iluminat public prin creşterea eficienţei 
energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Urechesti, din judeţul Bacau -
AFM3", potrivit legii, din surse proprii/alte surse legal constituite/credite interne/finantari 
nerambursabile. 

Art.4. Domeniul public al comunei va fi actualizat, la data receptiei la terminarea 
lucrarilor mai sus mentionate, cu elementele componente receptionate. 

Art. 5. Cheltuiel ile pentru elaborarea auditului energetic (subcap. 3.1.3 din conţinutul

cadru al devizului general aprobat prin privind etapele de elaborare şi conţinutu l -Hotărârea 

Guvernului nr. 907/20 16 cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiecte lor de investiţii finanţate din fonduri publ ice, cu modi ficările şi completările 
ulterioare), proiectare şi asistenţă tehnică (cap. 3.5 şi 3.8 din conţinutu l-cadru al devizului general 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt 
eligibile cumulat, în limita a 6% din va loarea cheltuielilor e ligibi le aferente investiţiei de bază; 

Art.6. Cheltuie lile cu consultanţa (cap. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/20 I 6, cu modificările şi completări le ulter ioare) sunt 
eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţie i de bază. 

Art. 7. Comuna URECHESTI va respecta toate cerintele PROGRAMULUI si a 
contractului de finantare ce ar urma sa fie semnat în cazul aprobarii proiectului de investitii. 

Art.8. Comuna URECHESTI va asigura şi susţine contribuţia financiara proprie aferente 
cheltuielilor eligibile ale proiectului si va asigura ş i susţine cheltuie lile neeligibile ale proiectului 

Art.9. Comuna URECHESTI aproba devizul general - conform Anexa I 
Art.IO. Aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se asigura de catre primarul comunei 

URECHESTI, domnul TALABA NICOLAE, în calitate de reprezentant legal al proiectului. 
Art.li. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta celor interesati de catre secretarul 

comunei. 

SECRETAR GENERAL 
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