
       ROMANIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

COMUNA  IZVOARELE 

       CONSILIUL LOCAL 

 

                                                     H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea participarii la ”Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” cu proiectul  ''REDUCEREA  

EMISIILOR  DE  GAZE CU  EFECT DE SERA PRIN EFICIENTIZAREA  SISTEMULUI  DE  

ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA  IZVOARELE '' 

 

       Consiliul  Local  al Comunei  Izvoarele, județul   Prahova   ,  

Având în vedere: 

       Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea participarii la ”Programul privind 

sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public”cu proiectul  ''REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA PRIN 

EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA  IZVOARELE ''- întocmit de 
domnul primar  inregistrat cu nr. 4558/03.07.2020  si   Raportul   compartimentului   de specialitate  inregsitrat cu  
nr. 4560/03.07.2020. 
 

     - Prevederile art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(3), lit.d) și lit.h), art.23 și art.30, alin.(1) din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
      - Prevederilor art.9 alin.(1), art.10 lit.f), art.16, alin.(1) lit.b), alin. (2) si art.18 alin. (3) din Legea 

serviciului de iluminat public nr.230/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

     -  Prevederile Ordinului 1162/2020 a Ministrului Mediului  pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 

Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura 

de iluminat public; 

 
        În temeiul art.136 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 
 

                                                               HOTARASTE : 

          Art.1 Aprobarea asigurării şi susţinerii contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor 

eligibile ale proiectului  ''REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA PRIN 

EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA  IZVOARELE ''   . 

   

        Art.2  Aprobarea contractării finanţării şi  se desemnarea d-nul primar GRIGORE IOAN PAUL  să 

reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea; 

 

 



 

 

 

        Art.3  Aprobarea susţinerii cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 7140    lei ,aprobarea 

angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de 

achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publiC. 

 

       Art.4 Aprobarea Documentaţiei de Atribuire a Lucrarilor de Interventii  şi a indicatorilor tehnico-

economici, inclusiv anexa 1 Memoriu Tehnic privind  descrierea sumară a investiţiei propuse a fi 

realizată prin acest  proiect; 
         

      Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei , GRIGORE 

IOAN PAUL  , precum și aparatul de specialitate din subordinea acestuia.    

 

     Art.6.  Prezenta hotarare va fi inaintata  Institutiei Prefectului judetul Prahova pentru controlul de legalitate  si 

va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului general  al comunei . 

 

 

Data in Comuna Izvoarele Judetul Prahova 

Astazi , 06.07.2020  cu  

Nr. 26  

 

  PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

Consilier  MIRCEA  SERGIU  

 

 

 

 

Contrasemneaza, 
Secretar General  al  UAT, 
DIACONU FLORICA  
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