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HOTĂRÂREA NR. 85 
 

Privind: aprobarea participării la „ Programul privind creşterea 
eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public” 
cu proiectul “Modernizarea sistemului de iluminat public 
in Comuna ROSIILE, judetul VALCEA” 

 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  26.11.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data 
de 26.11.2021; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare  și raportul de specialitate 
înregistrat la nr. 4538/19.11.2021  la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
participarii „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de 
iluminat public”; 
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile 
prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul Comunei Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile Ordinului 1866/2021 al Ministrului Mediului, 
apelor si padurilor, pentru aprobarea Ghidului de finanţare a „Programului 
privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”; -H.G. 
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în 
administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția 
României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei 
locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 
287/2009 r1 privind Codul Civil; art.108,lit.”a”art. 298, art. 362, ali(1) și (2) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. h, art. 139, alin. 1 și art. 196, 
alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
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HOTĂRÂRE 

      
Art.1. Se aprobă implementrea obiectivului “Modernizarea sistemului de 

iluminat public in Comuna ROSIILE, judetul VALCEA”, denumit în continuare 
Proiect. 

Art.2. Se aprobă cheltuielile aferente Proiectului ce se prevăd în bugetul 
local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin 
Administrația Fondului pentru Mediu. 

Art.3. Proiectul este necesar, oportun și satisface nevoile economice și 
tehnice ale comunei. 

Art.4. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul 
acesteia, domnul Constantin Dumitru, în dubla sa calitate și de ordonator 
principal de credite. 

Art.5. Aprobarea acordului privind asigurarea și susținerea contribuției 
financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale obiectivului, contributia 
proprie a obiectivului “Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna 
ROSIILE, judetul VALCEA” fiind în cuantum de 135.672,00 lei cu TVA (11,95% 
din cheltuielile eligibile). 

Art.6. Aprobarea acordului privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale 
obiectivului, cheltuielile neeligibile ale obiectivului “Modernizarea sistemului de 
iluminat public in Comuna ROSIILE, judetul VALCEA” fiind în cuantum de 
52.476,28 lei cu TVA. 

Art. 7. Se aproba valoarea totala a obiectivului de investitie la care se 
refera prezenta hotărâre in cuantum de 1.188.148,28 lei cu TVA. 

Art.8. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-
economici pentru investiție, documente care se vor pasta la compartimentul 
achiziții publice. 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile domnul 
Constantin Dumitru în vederea aducerii la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea 
 
 

Roșiile,  26.11.2021 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
           IOANA BOGDAN                            Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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