
 

 
 

 
H O T Ă R Â R E A     N R.53 

privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 
iluminat public și aprobarea începerii investitiei ”Modernizarea sistemului de iluminat stradal in 

Comuna Mogosesti, judetul Iasi” 

 
Consiliul Local al comunei Mogoșești, întrunit în ședință extraordinară la data de 

11.08.2022: 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

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

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;  

d) HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor 

tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

e) Ghidul de finanțare privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a 

energiei in infrastructura de iluminat public – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

f) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. 

”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

g) Referatul de aprobare nr.  5152 din 12.07.2022, precum şi proiectul de hotărâre iniţiat 

de către d-na primar Popa-Roșu Rodica; 

h) Raportul compartimentului de resort, nr. 5662 din 02.08.2022, din cadrul aparatului de 

specialitate; 

i) Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1, înregistrat la nr.44 din 10.08.2022; 

În temeiul art.129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al Comunei Mogosesti adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. - Se aprobă participarea Comunei Mogoșești în cadrul Programului privind 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor – denumit în continuare PROGRAM. 

Art. 2. –  Comuna Mogoșești va respecta toate cerințele PROGRAMULUI  și a 

contractului de finanțare ce ar urma să fie semnat în cazul aprobării proiectului de investiții. În 

acest sens, în conformitate cu art. 13, pct. 2 lit. b) din Ghidul de finanțare al Programului privind 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobă participarea la Program, 

respectiv: 

-          Își exprimă acordul privind participarea la Program; 

- Își exprimă acordul privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții și 

defalcarea categoriilor de cheltuieli eligibile.  

- Își exprimă acordul privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici; 

- Își exprimă acordul cu privire la contractarea finanţării; 

- Își exprimă acordul privind asigurarea și susţinerea contribuției financiare aferente 

cheltuielilor implementării proiectului și care nu sunt finanțate de AFM; 
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Art. 3. – Se aprobă  indicatorii tehnico-economici ai DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A 

LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – proiect nr. 48P/2022 elaborator CRISBO COMPANY SRL, 

ce va fi depus în cadrul Programului privind cresterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit în continuare 

PROGRAM. Indicatorii tehnico economici sunt cei detaliați în cadrul D.A.L.I..   

 Valoarea totală a investiției este de 1.646.304,27 lei fara TVA, respectiv 1.957.682,35 lei 

TVA inclus; 

 Valoarea eligibilă a proiectului: 1.849.417,09 lei; 

 Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 1.849.417,09 lei; 

 Valoarea cheltuielilor neeligibile: 108.265,26 lei; 

 Obiectivul se referă la înlocuirea și completarea sistemului de iluminat public în 

intravilanul comunei Mogoșești; 

 Modernizarea constă în achiziționarea a 405 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia 

LED cu putere instalată 22W; 

 Puterea instalată totală a sistemului nou proiectat este de 9,72 kW, rezultând o economie 

de energie de 64,73% pe an, și costuri de întreținere 0 (pentru un timp de funcționare 

mediu de 4150 ore/an) 

 Durata de garanție a echipamentelor și lucrărilor este de 5 ani, cu o durată normată de viață 

de 11 ani. 

Art. 4. – Până la finalizarea contractului de finanțare Comuna Mogoșești va respecta cerința 

PROGRAMULUI  cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat. În acest sens 

furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se va realiza prin intermediul unui operator în 

conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4 ) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice,*republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că serviciile 

de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori 

regionali definiţi. În acest sens, se aprobă elaborarea documentațiilor tehnice necesare începerii 

procedurilor de delegare a gestiunii privind serviciul de iluminat public. 

Art. 5. - Persoana desemnată să reprezinte Comuna Mogoșești în relația cu Administrația 

Fondului de Mediu este doamna primar Rodica Popa-Roșu. 

Art. 6. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Mogoșești.  

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Iași și se aduce la cunoștință publică 

prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.mogosesti-primaria.ro   

 

Dată astăzi,  11.08.2022 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, DRAGOȘ-FLORIN DOLOI 

 

 

 Contrasemnează pentru legalitate, 

        Secretar general, 

         Mariana Anton 

 

 
Hotărârea a fost adoptată în sedinta  extraordinară  din  11.08.2022 cu un număr de _14_ voturi “pentru”; 

_0_ voturi” împotriva”; _0_ voturi”abțineri”cu participarea a _14_ consilieri locali prezenți, dintr-un număr 

de 15  consilieri în funcție 

 

http://www.mogosesti-primaria.ro/


 

 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 53/11.08.2022  

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

11.08.2022   

2  Comunicarea către primar 22.08.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 22.08.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 22.08.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce 

efecte juridice, după caz 

22.08.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-2-9-cartus_proceduri.rtf

