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HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public în vederea obținerii finanțării investiției cu titlu ”Extindere 

iluminat public în comuna Ciugud” 

 
     Consiliul local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară din  data de 27.07.2022; 

Luând în dezbatere: 

Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la Programul 

privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în vederea obținerii 

finanțării investiției cu titlu ”Extindere iluminat public în comuna Ciugud”, iniţiat de primarul 

comunei Ciugud; 

-Raportul de specialitate al Consilierului Primarului ; 

-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- Prognoze economico-sociale, studii, 

buget, finante, servicii publice, administrarea domeniului public  si  privat al comunei, comert, 

agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, ecologie, protectia 

mediului inconjurator si turism, gospodarie comunala, servicii si comert 

 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2- Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate 

şi familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement 

 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3- Administraţie publică locală, juridică şi 

disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

Având în vedere : 

-Ghidul de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii 

de iluminat public aprobat prin Ordinul nr. 1947 din 13.07.2022,  

 Luând în considerare faptul că: 

-Obiectivul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea 

corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat 

cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse 

LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat 

sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi 

achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii. 

-Obiectivul investiției cu titlu este „Extindere iluminat public in comuna Ciugud” este 

extinderea sistemului de iluminat existent, completarea sistemului de iluminat public extins cu 

corpuri de iluminat cu surse LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune 

aferente obiectivului de investiţii. 
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-Cuantumul finanțării se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile 

maximum 1.000.000 lei.  

Ţinând  cont de prevederile: 

-art. 44 alin. 1 din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

-art. 291 lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

- Art.129 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aproba participarea în calitate de solicitant a Comunei Ciugud, în nume propriu, la 

privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în vederea obținerii 

finanțării investiției cu titlu „Extindere iluminat public în comuna Ciugud”. 

 

Art.2. Aprobă devizul general pentru investiția „Extindere iluminat public în comuna 

Ciugud”, întocmit in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 cu modificările și completările 

ulterioare, prevăzut în Anexa nr. 1. 

 

    Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004, privind contenciosul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

    Art.4. Hotărârea se comunică: 

-Instituţiei Prefectului - Judetul Alba; 

-Primarului comunei Ciugud; 

-Compartimentului  Financiar-Contabil;   

- Consilierului primarului; 

-un  exemplar la dosar. 

 

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează p.secretar general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciugud, 27.07.2022 

Nr.98 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 








