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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIRA 
Cod de înregistrare fiscală:2613672 

 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
Nr._______din________2022 

privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public și aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea 

sistemului de iluminat public in comuna Bira, judetul Neamt” 
 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a)  Expunerea de motive nr. 2305/05.08.2022 a Primarului Comunei Bira, in calitatea 

sa de initiator; 
b) Raportul de specialitate nr.2306 /05.08.2022 al compartimentului urbanism și 

achiziții publice 
c) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
d) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
e) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   
f) 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; 

g) Ghidul de finanțare privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii 
inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public – Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor; 

h) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 
lit. ”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

i) În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. (1), 
lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art. 1. - Se aproba participarea Comunei Bira in cadrul Programului privind cresterea 
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM. 
  
Art. 2. –  Comuna Bira va respecta toate cerintele PROGRAMULUI  si a contractului de 
finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. In acest sen, in 
conformitate cu Art. 13, pct. 2 lit. b) din Ghidul de finanțare al Programului privind cresterea 
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, aproba participarea la Program, 
respectiv: 
-          Isi exprima acordul privind participarea la Program; 
- Isi exprima acordul privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții și 
defalcarea categoriilor de cheltuieli eligibile.  
- Isi exprima acordul privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici; 
- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 
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- Isi exprima acordul privind asigurarea și susţinerea contribuției financiare aferente 
cheltuielilor implementării proiectului și care nu sunt finanțate de AFM; 
 
Art. 3. – Se aproba  indicatorii tehnico-economici ai DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A 
LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – proiect nr.84P/2022 elaborator Crisbo Company SRL, ce va 
fi depus in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii 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..   

• Valoarea totala a investitiei este de 860.237,95 lei fara TVA, respectiv 1.022.903,67 lei 
TVA inclus 

• Valoarea eligibila a proiectului: 981.911,07 lei 
• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 981.911,07 lei 
• Valoarea cheltuielilor neeligibile: 40.992,60 lei 
• Obiectivul se refera la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public in 

intravilanul comunei Bira 
• Modernizarea consta in achizitionarea a 229 corpuri de iluminat  
• Numar de puncte de aprindere cu telegestiune achizitionate si montate: 2 buc. 
• Numar de puncte luminoase controlate prin telegestiune: 229 buc. 
• Durata de garantie a echipamentelor si lucrarilor este de 5 ani, cu o durata normata de 

viata de 11 ani. 

Art.4. – Până la finalizarea contractului de finantare Comuna Bira 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. 5. - Persoana desemnata sa reprezinte Comuna Bira in relatia cu Administratia Fondului 
de Mediu este domnul primar Dănuț Petraru. 
 
Art. 6. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Bira. 
 
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Neamț și se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.bira.ro.  
 
           INIȚIATOR , 
 Primar, 
PETRARU DĂNUȚ                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

SECRETAR GENERAL  
Maria DANCĂ 



COMUNA BIRA 

Nr.2305   din 05.08.2022 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 
iluminat public și aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna 

Bira, judetul Neamt” 
 

 

Motivat de faptul că : 

 Se va  deschide pe 16 august 2022 o nouă sesiune de depunere cereri de finanțare pentru 

modernizare iluminat public pe site-ul Administrației Fondului de Mediu ; 

Există semnate contractele de elaborare a DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 

INTERVENŢII(D.A.L.I.) și de asigurare a consultaței privind depunerea cererii de finanțate și implementare 

a proiectului dacă acesta va fi eligibil și va primi finanțare ; 

În lista cu documentele necesare din dosarul cererii de finanțare  figurează și hotărîrea privind 
participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și 
aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Bira, judetul 

Neamt” 

• Potrivit documentației transmise de consultant ,respectiv a devizului general al obiectivului de 
investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Bira, judetul Neamt”,în hotărâre 
se vor aproba indicatorii tehnico-economici rezultați din urma elaborării D.A.L.I. ,care sunt 
următorii :  

• Valoarea totala a investitiei este de 860.237,95 lei fara TVA, respectiv 1.022.903,67 lei TVA inclus 

• Valoarea eligibila a proiectului: 981.911,07 lei 

• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 981.911,07 lei 

• Valoarea cheltuielilor neeligibile: 40.992,60 lei 

• Obiectivul se refera la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public in intravilanul 
comunei Bira 

• Modernizarea consta in achizitionarea a 229 corpuri de iluminat  

• Numar de puncte de aprindere cu telegestiune achizitionate si montate: 2 buc. 

• Numar de puncte luminoase controlate prin telegestiune: 229 buc. 

• Durata de garantie a echipamentelor si lucrarilor este de 5 ani, cu o durata normata de viata de 11 
ani. 

 

Propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre asa cum a fost el redactat. 

 

   

  

Inițiator, 

Primar, DANUT PETRARU  



Comuna Bira 

Nr.2306 din 05.08.2022 

 

 

                                                    

                                                   RAPORT DE SPECIALITATE 

privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 
iluminat public și aprobarea începerii investitiei ”Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna 

Bira, judetul Neamt” 
 

   Văzând : 

a) Expunerea de motive nr. 2305/05.08.2022 a Primarului Comunei Bira, in calitatea sa de initiator; 
b) Raportul de specialitate nr.2306 /05.08.2022 al compartimentului urbanism și achiziții publice 
c) 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; 
d) Ghidul de finanțare privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei 

in infrastructura de iluminat public – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 
             În baza prevederilor  : 

- Legea nr. 273/2006- art. 46 alin.(3)  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, „Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se 

asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi 

interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se 

aprobă de către autorităţile deliberative”.  

           În consecinţă, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi aprobat.                             

Cât și în temeiul  dispozițiilor art.129 ,alin (4) ,lit(d)  și 139,alin(3),lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiille 

legale pentru a fi aprobat.                            

 

 

                                                                          Întocmit, 

                                                                  Inspector superior UAT Comuna Bira 

                                                                                      Irina ŞTIRBU 


