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PROIECT DE HOTARARE NR. 72/16.11.2021  

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai DALI pentru  “Modernizarea sistemului de 

iluminat public in comuna Roata de Jos, satele Sadina si Cartojani”  

 

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având in vedere: 

- Referatul de aprobare nr . 496/2236/16.11.2021, întocmit de primarul comunei Roata de Jod, 

Județul Giurgiu, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai D.A.L.I. pentru  

“Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Roata de Jos, satele Sadina si 

Cartojani”;  

- Prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare;  

- HG nr. 907/20016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  

- Ordinul 1.866 din 12 octombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului 

privind sprijinirea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public (publicat la 

20.10.2021) 

- Prevederile art. 155, alin. (1) , lit. “d”  coroborat cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. “b” 

coroborat cu alin. 4 lit. „d” și alin. (7), lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 Cod Administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. 1 lit. a din OUG 57/2019 Cod Administrativ, cu completările 

si modificările ulterioare, propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu 

aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai DALI pentru  

“Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Roata de Jos, satele Sadina si Cartojani” 

și adoptarea unei hotărâri în acest sens, după cum urmează :  

 

                                                   HOTĂRÂRE 

  

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai D.A.L.I. “Modernizarea sistemului de 

iluminat public în comuna Roata de Jos, satele Sadina și Cartojani” conform anexelor 1 si 2, părți 

integrante din prezenta hotărâre.  

 

Art.2 Se aprobă participarea la finanțarea în cadrul Programului privind “Creșterea eficienței 

energetice infrastructurii de iluminat public” deschis prin dispoziția președintelui Administrației 

Fondului pentru Mediu, nr. 397 din 20.10.2021.  

 

Art. 3 Se aprobă includerea veniturilor din finanțarea investiției și a cheltuielilor eligibile și 

neeligibile în bugetul de venituri și cheltuieli conform anexei 2 care este parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  
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Art. 4 Se aprobă derularea achizițiilor prin SEAP a proiectului tehnic, detaliilor de execuție în 

vederea emiterii certificatului de urbanism și a autorizației de construire.  

 

Art. 5 Se aprobă numirea dnei. Miroiu Ilinca, administrator public al comunei, ca persoană 

desemnată să reprezinte U.A.T. Comuna Roata de Jos în relația cu autoritatea finanțatoare.  

 

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire prin grija ordonatorului principal de credite, 

persoanei desemnate să reprezinte U.A.T. Comuna Roata de Jos în relația cu autoritatea finanțatoare, a 

Compartimentului Investiții Achiziții și Integrare Europeană și a Compartimentului Contabilitate, 

Buget Impozite și Taxe Locale.  

 

Art. 7 Începând cu data prezentei, orice alt act administrativ adoptat în acest sens își încetează 

aplicabilitatea.   

 

Art. 8 Aducerea la cunoștință a prevederilor prezentei hotărâri persoanelor și instituțiilor 

prevăzute de lege, se va realiza de către secretarul general al UAT Comuna Roata de Jos, prin 

intermediul Compartimentului Relații cu Publicul și R.E.C.L. din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu . 

 

 

 

 

PRIMAR  ,                     AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  

GHIDĂNAC MARIN    SECRETAR GENERAL U.A.T.  

ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA                                                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                          Viza CFP  

                                                                          Consilier PĂUN MARIANA MIRELA  

 

 

 

 

Nr.72 din 16.11.2021  

COMUNA ROATA DE JOS  

JUDEȚUL GIURGIU  

 

 

 

 

 

 


