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H O T Ă R Â R E A  nr.26 
din  29 iunie 2020 

 
privind: aprobare implementare proiect ”Modernizarea sistemului de iluminat public pentru 
reducerea consumului de energie electrică și a CO2 prin montare aparate de iluminat stradal cu 
LED și instalare sisteme de dimare în comuna Oancea, jud. Galați” 
===================================================================== 
Inițiator : Chiriloaie Victor,  primarul comunei Oancea, județul Galați; 
Numărul si data depunerii proiectului: 1752/22.06.2020; 
==================================================================== 
            Consiliul Local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit in ședința ordinară din 
29.06.2020 ; 
            Având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului, înregistrat la nr.1752/22.06.2020 ; 
            Având in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului nr.1787/25.06.2020; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei nr.1 privind activitatea economica, 
financiara, activități social-culturale, culte, juridica si de disciplina; 
             Având în vedere prevederile: 

a) Art. 120 și art 121 alin (1) și (2) Din Constituția României, republicată, 
b) Art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, 
c) Art.7 alin.(2) si art.1166 din Legea 287/2009 privind codul Civil republicată cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau  convenții; 
d) Art. 129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.d din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
e) Art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
f) Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificarile si completarile ulterioare; 
       g) Ordinul nr.1162/2020  pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind  
            sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de  
            iluminat public; 
       h)  In temeiul art.196  alin. 1 lit. a din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  
            modificările si completările ulterioare, 

 
              H O T Ă R Ă Ș T E     
         
               Art. 1  Se aprobă documentația tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici, 
inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect. 
              Art. 2  Se aprobă necesitatea, oportunitatea și implementarea proiectului  ”Modernizarea 
sistemului de iluminat public pentru reducerea consumului de energie electrică și a CO2 prin 
montare aparate de iluminat stradal cu LED și instalare sisteme de dimare în comuna Oancea, jud. 



Galați” în vederea accesării Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 
inteligente a energiei în infrastructură de iluminat public lansat de Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor. 
              Art. 3 Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Programul privind sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructură de iluminat public, potrivit legii. 
             Art. 4  Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții în sumă de 480.645,05 lei fără 
TVA / 570.774,78 lei inclusiv TVA . 
             Art. 5  Se aprobă cofinanțarea din bugetul local în sumă totală de 71.005,05 lei fără T.V.A / 
84.496,01 inclusiv TVA, reprezentand 15% din suma totală eligibilă a obiectivului de investiții. 
             Art. 6  Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din bugetul local, în 
suma totală de 7.278,05 lei fără TVA / 7.468,05 lei inclusiv  TVA. 
             Art. 7 Comuna Oancea prin reprezentantul legal – primar Chiriloaie Victor își asumă 
angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea 
procedurii de achiziție publică și realizarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 
achizițiile publice. 
             Art. 8 Comuna Oancea urmează a fi reprezentată, în calitate de solicitant în cadrul 
Programului prin reprezentantul legal – primar Chiriloaie Victor în vederea realizării tuturor 
activitătilor necesare elaborării, depunerii, contractării și implementării proiectului. 
             Art. 9  Prezenta hotărâre se comunica în termenul prevăzut de lege Instituției Prefectului 
Județului Galați, se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Primăriei, precum și pe pagina 
de internet de către secretar general Dima Elisabeta. 
 
 
             Președinte sedință,                                                  Contrasemnează pentru legalitate,  
                                                                                                                Secretar general, 
    
                     Dediu Ionel                                                                      Dima Elisabeta 
 
 
 
Oancea – 29 iunie 2020 
        
 
 
 
 
 
 
  
 
         
 

Total consilieri ce compun Consiliul local  =   9   consilieri 
Total Consilieri prezenţi  la şedinţă            =    9  consilieri 
Au votat ”pentru” 9 , Au votat” împotrivă ” 0…, Abţineri .0.. 


