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HOTĂRÂRE  

Nr.63/14.12.2021 

privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție  

Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public în comuna Helegiu, din județul Bacau 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Helegiu, județul Bacau întrunit în ședință 

extraordinară din 14.12.2021 

Având în vedere prevederile: 

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

-art. 3, art. 4, art. 9 pct. 1 și art.13 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată 

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

-art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

-art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea 273/2006 - legea finanțelor publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-art. 60 pct. 5 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ, 

Luând act de: 

-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Helegiu, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat sub nr. 9657/07.12.2021, precum și raportul compartimentului de resort din 

aparatul de specialitate al Primarului înregistrat sub nr. 9658/07.12.2021; 

-Avizele cu caracter consultativ emis de comisia de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei HELEGIU nr. 30 /13.12.2021 si 35/13.12.2021; 

-Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 

public, gestionat  de  catre  AFM. Finanţarea se acordă în procent de maximum 



100% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare 

categorie de solicitanți, unității administrativ-teritoriale, după cum urmează: 

a) unitate administrativ-teritorială cu o populație de până la 5.000 locuitori – 

1.000.000 lei; 

b) unitate administrativ-teritorială cu o populație de peste 5.001 locuitori – 2.000.000 

lei. 

Numărul de locuitori se stabilește luând în considerare ultimul recensământ publicat 

pe pagina de internet a Institutului Național de Statistică. 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 139 alin (3) lit. a) și lit. e) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificari si 

completari ulterioare : 

  

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1. Se aproba, constata si sustine necesitatea si  oportunitatea proiectului  

„Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public în comuna Helegiu, din județul Bacau”.      

Art. 2. Cheltuielile aferente realizarii proiectului se prevad in bugetul local pentru 

perioada de realizare a investitiei ” Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Helegiu, 

din județul Bacau”, potrivit legii, din surse proprii/alte  surse  legal  constituite/credite 

interne/finantari nerambursabile. 

Art.3. Domeniul  public  al  comunei  va  fi  actualizat,  la  data  receptiei la 

terminarea  lucrarilor  mai  sus  mentionate, cu  elementele  componente  receptionate. 

Art. 4. Cheltuielile pentru elaborarea auditului energetic, proiectare şi asistenţă 

tehnică (pct. 3.4, 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile 

cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază, 

vor fi cuprinse in bugetul proiectului si se vor aloca treptat sume din bugetul local 

pentru aceste cheltuieli pana la rambursarea lor de la AFM. 

Art.5 Cheltuielile cu consultanţa (pct. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare) sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente 

investiţiei de bază, vor fi cuprinse in bugetul proiectului si se vor aloca treptat sume 

din bugetul local pentru aceste cheltuieli pana la rambursarea lor de la AFM 

Art. 6. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul 

comunei HELEGIU, domnul ENEA NICU CIPRIAN. 

Art. 7. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarul Comunei, in 

termenul prevazut de lege, primarului Comunei HELEGIU si Institutiei Prefectului – 



judetul Bacau si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei, 

precum si pe pagina de internet a comunei www.helegiu.ro  

 

Presedinte de sedinta 

Macovei Mihaela 

         Contrasemneaza, 

Secretar general al comunei 

Mariana Spiridon 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Adoptata  cu: 

14 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

14
 

consilieri prezenti 

15 consilieri validati 

http://www.helegiu.ro/

