
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr.64/14.12.2021 

privind participarea comunei Helegiu la   Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public  cu  investitia : ,, 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, judetul Bacau, intrunit in sedinta publica  

extraordinara din 14.12.2021 

 Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei HELEGIU inregistrat sub nr. 9654/07.12.2021 

prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind – aprobarea participarii 

Comunei HELEGIU in cadrul: "Programului privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public" 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei HELEGIU inregistrat sub numarul 9655/07.12.2021 prin care se propune Consiliului 

Local al comunei HELEGIU, aprobarea participarii Comunei HELEGIU in cadrul : " 

Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” 

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

Comunei HELEGIU nr. 31 /13.12.2021 si 36/13.12.2021; 

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

de iluminat public - Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 

- Dispoziliile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.l29/l998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului 

Roman de Dezvoltare Sociala 

- Art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitulia Romaniei, republicata; 

- Art.3 si 4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;  

- Art.7 alin' (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 

ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;  

- HG 907 /2016  

- Art. 129, alin (2) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

- Art. 28 alin (3) din Legea 273/2006 –privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin. 4 lit. (d), alin.7, lit. n) si ale art. 196, alin 1, lit a, 

alin 2, art. 197, alin 1 din ouG 57/2019 privind codul Administrativ, cu modificari si 

completari ulterioare ; 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1  Se aproba participarea Comunei HELEGIU in cadrul  Programului privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, 

Apelor si Padurilor prin Fondul pentru mediu - denumit in continuare PROGRAM. 



Art. 2 Comuna HELEGIU va respecta toate cerintele PROGRAMULUI si a contractului de 

finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. 

Art. 3 Pana la finalizarea contractului de finantare Comuna HELEGIU va respecta cerinta 

PROGRAMULUI cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat. 

Art.4 Comuna HELEGIU va  asigura şi susţine contribuţia financiara proprie aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului – Anexa 1 la HCL 

Art. 5 Comuna HELEGIU va  asigura şi susţine cheltuielile neeligibile ale proiectului – 

Anexa 1 la HCL 

Art.6 Comuna HELEGIU va  intocmi Documentatia de achizitie publica, va asigura 

organizarea si derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor in conformitate 

cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice 

Art.7 Comuna HELEGIU aproba documentaţia tehnico-economica DALI şi indicatorii 

tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată 

prin proiect – Anexa 2 la HCL 

Art.8 Aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se asigura de catre primarul comunei 

HELEGIU, domnul ENEA NICU CIPRIAN. 

Art.9. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei, in termenul 

prevazut de lege, primarului comunei si prefectului judetului Bacau si se aduce la cunostinta 

publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina de internet 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/

