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HOTĂRÂREA NR. 41 

 

privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de 

iluminat public, aprobarea Devizului general, a documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții  „Modernizarea și eficientizarea 

sistemului de iluminat public în comuna Nicșeni, județul Botoșani” 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 10.08.2022,  

 

 

având în vedere oportunitatea modernizării sistemului de iluminat public și aducerea acestuia 

la parametrii impuși prin legislație și normative la nivel european, precum și necesitatea reducerii 

consumului de energie electrică și a reducerii costurilor cu energia electrică, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 3295/04.08.2022, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile: 

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

b) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;   

c) art. 1, art. 2 lit. a, art. 3-4, art. 10 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice; 

d) Ghidul de finanțare aferent Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii 

de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr. 1.947 din 13 iulie 2022; 

e) art. 5 litera j, art. 84, art. 105 alin. 1, art. 129, alin. 2, lit. b și c, alin. 4 lit. d, alin. 6, lit. b, at. 240 

alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

f) art. 1 alin. 2 lit. a, art. 4 alin. 3, art. 14, 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, 

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 participarea UAT Comuna Nicșeni la Programul privind creşterea 

eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, denumit în continuare PROGRAM. 

Art. 2 Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiții „Modernizarea și 

eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Nicșeni, județul Botoșani”, în valoare de 

1.120.820,76 lei (inclusiv TVA), din care C+M în valoare de 448.747,10 lei (inclusiv TVA), după 

cum urmează: 

 - valoare cheltuieli eligibile: 999.315,29 lei (inclusiv TVA); 

 - valoare cheltuieli neeligibile: 121.505,47 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 3 Se aprobă susținerea contribuției proprii necesară implementării proiectului aferent 

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

Nicșeni, județul Botoșani”, în valoare de 121.505,47 lei (inclusiv TVA) din care 74.160,38 lei 

(inclusiv TVA) reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile care nu sunt finanțate de Administrația 

Fondului pentru Mediu. 

 

Art. 4 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică a 

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

Nicșeni, județul Botoșani” conform - DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 

INTERVENŢII – elaborator S.C. CRISBO COMPANY S.R.L, după cum urmează: 

 

Indicatori tehnici 

Putere instalata aparate de iluminat propuse: 24W – 78 buc, 53W - 144 

Numarul de aparate de iluminat propuse a fi instalate: 222 buc 

Numarul de puncte de aprindere cu sistem de telegestiune: 2 buc 

Putere instalată totală existentă 22,84 kW 

Consum de energie total existent 94.781,85 kWh 

Emisii CO2 situație existentă 25,12 Tone CO2 

Putere instalată proiectată cu telegestiune 9,95 kW 

Putere instalată proiectată fără telegestiune 9,50 kW 

Coeficient de dimare 72,26 % 

Consum de energie proiectat 29.831,96 kWh 

Emisii CO2 situație proiectată 7,91 Tone CO2 

Economie de energie realizată 64.949,89 Valoric 

Economie de energie realizată -68,53% Procentual 

Reducerea emisiilor CO2 17,21 Valoric 

Reducerea emisiilor CO2 -68,53% Procentual 

 

Indicatori economici 

Valoarea totală a investiției: 1.120.820,76 lei (inclusiv TVA),  din care C+M: 448.747,10 lei 

(inclusiv TVA). 

 

Art. 5 Se împuternicește domnul Bulboacă Victor-Claudiu, primarul comunei Nicșeni, să 

semneze contractul de finanțare nerambursabilă cu Administrația Fondului pentru Mediu. 

 

Art. 6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției Prefectului 

- Județul Botoșani și primarului comunei Nicșeni. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

      DANILIUC MIRCEA                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 
 

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


