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CONSILIUL LOCAL   

 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 43/28.07.2022  

pentru participarea la  Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 

public, din anul 2022, pentru proiectul  

„Modernizarea extinderea sistemului de iluminat public in Roata de Jos, judetul Giurgiu” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS , JUDEȚUL GIURGIU, având 

în vedere: 

         - Proiectul de hotărâre nr. 42/26.07.2022 inițiat de Primarul Comunei Roata de Jos, județul 

Giurgiu, pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public, din anul 2022, pentru proiectul „Modernizarea extinderea sistemului de iluminat 

public în Roata de Jos, județul Giurgiu”;  

        - Devizul general al obiectivului de investiții „Modernizarea extinderea sistemului de iluminat 

public în Roata de Jos, județul Giurgiu”, întocmit de S.C. SICAL S.R.L. cu sediul în comuna Ocnița, 

Județul Dâmbovița ; 

        - Referatul de aprobare nr. 305/2065/26.07.2022 al Primarului Roata de Jos, județul Giurgiu;  

        - Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 306/2066/26.07.2022 al Compartimentului investiții, 

achiziții și integrare europeană, Compartimentului contabilitate, buget impozite și taxe locale și 

Comparimentului Juridic ;  

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

            -Pprevederile art 3, art.4, art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

           - Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

            - Prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

           - Prevederile art. 41 și art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 500/2002, privind 

finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 371/2021 a 

bugetului de stat pe anul 2022;  

-Prevederile Hotărârii nr. 11/14.02.2022, privind aprobarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, a bugetului împrumuturilor interne, bugetului 

instituțiilor finanțate din venituri și subvenții, a Programului de investiții pe anul 2022 și  a Listelor 

de investiții și dotări independente pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare; 

           - Prevederile Ghidului de finanțare al Programului privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public, din anul 2022 și prevederile Ordinului nr. 1.947 din 13 iulie 2022 

al Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului 

mediului, apelor și pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului 

privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public;  

           - Prevederile art. 9, art.10, alin.(4) lit. d) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul cadrul al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanațate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; 

          - Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
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           - Prevederile art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b, alin.(4) lit.d, alin.(7), lit k, raportat la art.155 

alin.(1), lit.d și alin.(5), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

         - Prevederile 7, alin.  (13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu numerele: 313/2073/27.07.2022, 314/2074/27.07.2022 si 315/2075/27.07.2022;  

 

                În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, aprobă Proiectul de Hotărâre pentru participarea la  Programul privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, din anul 2022, pentru proiectul 

„Modernizarea extinderea sistemului de iluminat public in Roata de Jos, judetul Giurgiu”  și adoptă 

următoarea   

 

H O T Ă R Â R E  

Art. 1. – Se aprobă participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public, din anul 2022, cu proiectul „Modernizarea extinderea 

sistemului de iluminat public in Roata de Jos, judetul Giurgiu”, denumit în continuare Proiectul, 

pentru un numar de 8.296 de locuitori, conform recensământului efectuat în 2011. 

Art. 2. – Se aprobă Devizul general al obiectivului de investitii  proiectul „Modernizarea 

extinderea sistemului de iluminat public in Roata de Jos, judetul Giurgiu”, denumit în continuare 

Proiectul, care este  parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa 1).  

Art. 3. – Se aprobă suportarea de către Comuna Roata de Jos a cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului, precum și a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării 

proiectului. 

Art. 4. – (1) Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 

sa calitate și de ordonator principal de credite al comunei. 

               (2) Se aprobă contractarea finanațării și persoana desemnată să reprezinte  

Comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu, în relația cu Administraţia Fondului pentru Mediu, privind 

contractarea și derularea proiectului este domnul  Primar – GHIDĂNAC MARIN.  

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

Roata de Jos, judetul Giurgiu.  

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Roata de Jos, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roata de Jos, și prefectului județului Giurgiu și se 

aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

www.primariaroatadejos.ro . 
 

Președintele de ședință                                          Contrasemnează pentru legalitate  

Voicu Ion                                                  Secretarul general al u.a.t. comuna Roata de Jos  

 

 

 

           Viză CFP 

                        Păun Mariana Mirela 

 
H.C.L. Nr. 43/28.07.2022  

 

Hotărâre adoptată cu un număr de 11 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abţineri,  

exprimate de consilierii în funcție, prezenţi la ședința ordinară de astăzi 28.07.2022 

            Număr consilieri locali în funcție 15 , număr consilieri locali absenți -4.   

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
http://www.primariaroatadejos.ro/


 


