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HOTĂRÂREA NR. 51  

privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții 

„Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public  

în comuna Nicșeni, județul Botoșani” 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 28.10.2021, 

 

 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 5082/25.10.2021, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local, 

luând în considerare adresele MMAP-AFM nr. 86/LAF/21.10.2021 și CJ Botoșani nr. 

18748/25.10.2021, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 4 alin. 3, art. 19 alin. 1 lit. a, alin. 

2, art. 20 alin. 1 lit. j, art. 23 alin. 1, art. 44-45, art. 48, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, art. 88, art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 155 alin. 4 lit. a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, art. 1, art. 2 lit. a, art. 3-4, art. 10 din HG nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art. 13 lit. g din GHIDUL DE 

FINANŢARE din 28 mai 2020 a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul 

MMAP nr. 1162/2020, Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, Legea nr. 230/2006 a 

serviciului de iluminat public, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 1 Se aprobă necesitatea, oportunitatea și realizarea obiectivului de investiții 

„Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Nicșeni, județul 

Botoșani”. 

Art. 2 Se aprobă participarea Comunei Nicșeni la Programul privind sprijinirea 

eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. 

Art. 3 Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

Art. 4 Se aprobă contractarea finanțării necesară realizării proiectului. Se desemnează 

domnul Bulboacă Victor-Claudiu, în dubla sa calitate de primar și de ordonator principal de 

credite, să reprezinte Comuna Nicșeni în relația cu Autoritatea Administrația Fondului pentru 

Mediu. 
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Art. 5 Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului necesare pentru 

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. 6 Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Nicșeni, județul Botoșani”, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul 

comunei Nicșeni, prin aparatul de specialitate. 

Art. 8 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni și șefului biroului financiar. 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             CONTRASEMNEAZĂ        VIZA CFP 

                               Secretar general al comunei               Șef birou financiar 

         Jîjie Ovidiu-Puiu                       Diac-Milatinovici Lucian-Iulian     Pătrăuţanu Andreea-Raluca 

  

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 7 voturi pentru 7 voturi împotrivă 0 abţineri 0 


