
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

NR.4634/21.10.2021 

REFERATDEAPROBARE 
Privind participarea la Programului privind cre$lerea eficienJei energetice a infrastructurii 

de iluminat public si aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului 
"MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA RECI" 

Conform prevederilor art.2 din Ghidul Programului privind cre$terea eficienJei energetice a 
infrastructurii de iluminat public "Scopul Programului fl reprezinta fmbunatiif irea calitiifii mediului 
prin reducerea emisiilor de gaze cu ej ect de sera prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse 
LED care sa determine o eficienJa energetica ridicata $i poluare luminoasa minima" 

Categorii de solicitanJi eligibili conform prevederilor art.8 din Ghid - sunt eligibile pentru a 
participa fn cadrul Programului UAT organizate la nivel de comuna, ora$ sau municipiu - sub 
rezerva fndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 9. 

In conformitate cu prevederile art.44 alin. l din Legea nr.273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor 
de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum ~i 
ale celor finantate din imprumuturi inteme ~i exteme, contractate direct sau garantate de autoritatile 
administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative. 

Conform prevederilor art. 13 lit.f), ~i h) din Ghidul Programului privind cre$terea eficienJei 
energetice a infrastructurii de iluminat public dosarul de finanJare va cuprinde 

f) hotararea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucure~ti/organului de decizie 
al solicitantului privind participarea la Program, care va contine: 

1. acordul privind asigurarea ~i sustinerea contributiei financiare proprii aferente cheltuielilor 
eligibile (dupa caz) ~i neeligibile ale proiectului, precum ~i valorile aferente acestora; 

2. aprobarea documentatiei tehnico-economice ~i a indicatorilor tehnico-economici; 
h) DALI pentru obiectivul de investitii propus este intocmita conform Hotararii Guvemului nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al documentatiilor tehnicoeconomice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, ~i trebuie sa cuprinda ~i urmatoarele: 

1. evidentierea situatiei actuale: 
(i) auditul sistemului actual, cu identificarea minima a corpurilor de iluminat existente, a 

stalpilor, a retelelor de distributie; 
(ii) identificarea consumului initial anual de energie in iluminat public (Ci), calculat conform 

art. 4 alin. (1) lit.~); 
2. dovedirea parametrilor proiectati: 
(i) rapoarte ~i calcule/studii luminotehnice conform standardelor din seria SR EN13201, cu 

respectarea incadrarii in clasa de iluminat a drumului/strazii; 
(ii) estimarea consumului final anual de energie in iluminat public (Cf), calculat conform art. 4 

alin. (1) lit. t), rezultat din calculele luminotehnice 1n urma executiei proiectului. 
Tinand cont de cele sus-mentionate am initiat proiectul de hotarare privind participarea la 

Programului privind cre$lerea eficienJ ei energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobarea 
indicatorilor tehnico- economici ai proiectului "MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC 
IN COMUNA RECI" 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



-----------

Nr. 46358/21.10.2021 
PROIECT 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

HOTA.RAREA NR 
Privind participarea Comunei Reci la « Programul privind cre$lerea eficienfei 

energetice a infrastructurii de iluminat public » si aprobarea indicatorilor tehnico- economici 
ai proiectului,, Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna 

Reci, judetul Covasna-etapa 2" 

Consiliul local al Comunei Reci, judetul Covasna intrunit Ill ~edinta extraordinara in data de 
08.11.2021 

Avand in vedere: 
Referatul de aprobare cu nr. 4634/21.10.2021, prezentat de dl. Dombora Lehel-Lajos

Primarul Comunei Reci judetul Covasna cu privire la participarea la Programului privind cre~terea 
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public ~i aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
ai proiectului "MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA RECI" 

raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate propriu al primarului inreg. sub nr. 4636/21 .10.2021; 

avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
Analizand Documentatia de Autorizare a Lucrarilor de Interventii ~i indicatorii 

tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizarea sistemului de iluminat public 
stradal, in comuna Reci, judetul Covasna-etapa 2"", intocmit de SC Crisbo Company SRL, 

prevederile art43 alin (2) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

prevederile Ordinul 1866/12.10.2021 pentru aprobarea Programului privind 
cre~terea eficienfei energetice a infrastructurii de iluminat public 

prevederile H.G.R.nr.907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind 
etapele de elaborare si continutul-cadrual documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
In temeiul art.139 alin (1), art.196 (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba participarea Primariei Comunei Reci la "Programului privind cre~terea 
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public"; 

Art.2 Se va asigura ~i sustine din bugetul local contributia financiara proprie aferenta 
cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentand 12% din valoarea eligibila aferenta tuturor 
activitatilor; 



Art.3 Se aproba contractarea finantarii ~i se mandateaza dl. Dombora Lehel-Lajos, Primarul 
Comunei Reci sa reprezinte solicitantul Comuna Reci in relatia cu Autoritatea - Administratia 
Fondului pentru Mediu; 

Art.4 Se aproba sustinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectului in 
valoare de 31281.40 Lei (Tva inclus); 

Art.5 Primaria Comunei Reci se angajeaza sa intocmeasca documentatia de achizitie publica, 
organizarea ~i derularea procedurii de achizitie publica ~i realizarea lucrarilor in conforrnitate cu 
prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice ~i cerintelor din ghidul solicitantului; 

Art.6 Se aproba documentatia tehnico - economica, faza DALI, caracteristicile principale ~i 
indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitii cuprin~i in devizul general si anexa 
privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect, care face parte integranta 
din prezenta hotarare; 

Valoarea totala a investitiei de 417.700,45 lei fiira TVA (496.772,57 lei TV A inclus) din 
care C+M = 139.219,05 lei fiira TVA (165.670,67 lei TVA inclus); 

Caracteristici principale: 
- Numarul de aparate de iluminat propuse a fi instalate: 111 buc 
Putere instalata aparate de iluminat propuse: 22 W 
Puterea instalata a sistemului proiectat, inclusiv sistemul de telegestiune : 2,664 kW 
Durata medie de functionare: 4150 ore anual 
Sistem de telegestiune a sistemului de iluminat: I buc 

,,.----.._ Module de telegestiune pentru puncte luminoase: 111 hue 
Garantia sistemului proiectat: 60 de luni 

,_.........._ 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 
Principalele obiective urmarite prin proiect sunt: 

Scaderea consumului de energie electrica in sectorul iluminatului public 
Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera 

Obiectivele secundare urmarite a fi atinse sunt: 
Aducerea sistemului de iluminat public la standardele impuse de normativele in vigoare 
Prestarea unui serviciu de calitate pentru comunitate 
Reducerea riscului de producere a infractiunilor pe timp de noapte 
Reducerea riscului producerii accidentelor rutiere 

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni. 

Art.7 Primarul Comunei Reci, prin intermediul Compartiment Tehnic -Investitii, ~i Achizitii 
Publice, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.8 Prezenta hotarare se va comunica de catre secretarul general al Comunei Reci in 
vederea ducerii sale la indeplinire Primarulului Comunei Reci ~i Institutiei Prefectului - Judetului 
Covasna 

Art.9 Prezenta hotarare va fi adusa la cuno~tinta publica prin afi~are la sediul Consiliului 
Local al Comunei Reci ~i publicare pe Monitorul Oficial Local al Comunei Reci. 

Initiator, 
PRIMAR 

DOMBORA LEHEL-LAJOS 

lJ 
Avizat pantru legalltate 
Data .. U.:.~.g.,,..~L( .. 
Secretar general al comunei 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

PRIMARIA COMUNEI RECI 
NR4636/21.10.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind participarea la Programului privind cre$lerea eficienJei energetice a infrastructurii 
de iluminat public si aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului 
"MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA RECI" 

Tinand cont de prevederile art. 44 alin.(l) ~i (4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 
finantele publice locale care reglementeza aprobarea proiectelor de investitii publice locale: 

"(I) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se 
asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi 
interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei pub/ice locale, se 
aproba de catre autoritatile deliberative. " 

"(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, actualizeaza si aproba valoarea 
fiecarui obiectiv de investitii nou sau in continuare, indiferent de sursele de finantare ori de 
competent a de aprobare a acestora, in functie de evolutia indicilor de preturi. Aceasta operatiune 
este supusa controluluifinanciar prevent iv propriu." 

Luand in considerare prevederile din Hotararea Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea 
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum ~i a 
structurii ~i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de 
interventii. 

Conform prevederilor art. 8 din Ghidul Programului privind cre$lerea eficienJei energetice 
a infrastructurii de iluminat public: 

"Art. 8 Categorii de solicitanji eligibili 
Sub rezerva fndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 9, sunt 

eligibile pentru a participa in cadrul Programului UAT organizate la nivel de comuna, ora$ sau 
municipiu." 

Conform prevederilor art. 13 lit.f), ~i h) din Ghidul Programului privind cre$lerea eficienJei 
energetice a infrastructurii de iluminat public dosarul de finanf are va cuprinde 

f) hotararea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucure~ti/organului de decizie 
al solicitantului privind participarea la Program, care va contine: 

1. acordul privind asigurarea ~i sustinerea contributiei financiare proprii aferente cheltuielilor 
eligibile (dupa caz) ~i neeligibile ale proiectului, precum ~i valorile aferente acestora; 

2. aprobarea documentatiei tehnico-economice ~i a indicatorilor tehnico-economici; 
h) DALI pentru obiectivul de investitii propus este intocmita conform Hotararii Guvemului nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al documentatiilor tehnicoeconomice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, ~i trebuie sa cuprinda ~i urmatoarele: 

1. evidentierea situatiei actuale: 
(i) auditul sistemului actual, cu identificarea minima a corpurilor de iluminat existente, a 

stalpilor, a retelelor de distributie; 
(ii) identificarea consumului initial anual de energie in iluminat public (Ci), calculat conform 

art. 4 alin. (1) lit.~); 



2. dovedirea parametrilor proiectati: 
(i) rapoarte ~i calcule/studii luminotehnice conform standardelor din seria SR EN13201, cu 

respectarea incadrarii in clasa de iluminat a drumului/strazii; 
(ii) estimarea consumului final anual de energie in iluminat public (Cf), calculat conform art. 4 

alin. (1) lit. t), rezultat din calculele luminotehnice in urma executiei proiectului. 
In conformitate cu cele sus-mentionate, este necesara adoptarea in cadrul ~edintei de consiliu 

a proiectului de hotarare privind participarea la Programului privind cre~erea eficienfei energetice a 
infrastructurii de iluminat public si aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului 
"MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA RECI" in forma initiata de dl. 
primar. 

Viceprimar, 
Peter Iosif-Enric 



ROMA.NIA 
JUDETUL COY ASNA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEIRECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public ,Ji privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 

Nr. 48~1 \ 08. "· ~~I 

RAPORT DE A VIZARE 
privind participarea la Programului privind cre$ferea eficienfei energetice a infrastructurii 

de iluminat public si aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului 
"MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA RECI" 

Comisia de specialitate, analizand, proiectul de hotarare, privind participarea la Programului 
privind creJterea eficien/ei energetice a irifrastructurii de iluminat public si aprobarea indicatorilor 
tehnico- economici ai proiectului "MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC IN 
CO MUNA RECI", a constatat ca, proiectul de hotarare este 1ntocmit cu respectarea prevederilor 
legale din domeniu, 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila ~i 
oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, 
fo baza art.125 alin.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA FA VORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRE~EDINTE 
Modi K6reh Sandor 

~ 
\ 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finanf e, agricultura, gospodarire comunala, 

protecf ia mediului, comerJ $i turism 
Nr. J,~~~l o.8.t, .~~I 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotardre, privind participarea la Programului privind cre$lerea eficienJei 
energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai 

proiectului "MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC iN COMUNA REC!" 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a constatat ca 
proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in expunerea de 
motive. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ~i Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare ~i propunem 
adoptarea hotararii in forma eliberata. 


