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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a 

obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Valea 
Râmnicului, județul Buzău” și participarea la Programul privind  ”Creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public”  

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere  : 
 referatul de  aprobare al Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la nr.9360 din 19.11.2021; 
 raportul de avizare  al  domnului Stanciu Eugen  inspector  urbanism înreg.  la nr.9361 din 19.11.2021; 
 raportul de avizare  al Comisiei de specialitate a Consiliului local înregistrat la nr.9392 din 19.11.2021; 
 prevederile art. 120 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, republicată; 
 prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   
 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri 
publice; 

 prevederile Ghidului de finanțare aferent Programului privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația 
Fondului pentru Mediu - denumit în continuare PROGRAM; 

 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
 prevederile art. 129  alin.2 lit.c și lit.d, alin.4 lit.d, alin.6 lit.b și alin.7 lit.n din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ ;   
 În temeiul art. 108 lit. a, art. 298 și urm., art. 362 alin. 1 și 2 și art. 139  alin.3 lir.g, art.196 alin.1 lit.a 

și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1. Se aprobă participarea U.A.T. Comuna Valea Râmnicului la Programul privind creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – 
Administrația Fondului   pentru Mediu - denumit în continuare PROGRAM. 
 
Art.2. Valoarea totală a investiției este de 2.273.151,39 lei, inclusiv TVA, conform Devizului General al 
investiției.  
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Art.3. Se aprobă bugetul proiectului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în 
comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”, conform Devizului general al investiției, în cuantum de 
2.273.151,39 lei (inclusiv TVA), după cum urmează: 
 
  - valoare cheltuieli eligibile:            2.215.577,88 lei (inclusiv TVA) 
  - valoare cheltuieli neeligibile:               57.573,51 lei (inclusiv TVA) 
 
Art.4. Se aprobă asigurarea şi susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor eligibile ale obiectivului 
“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”, în 
procent de 20% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv 443.115,58 lei (inclusiv TVA), ajutorul financiar 
nerambursabil este în sumă de 1.772.462,30 lei (inclusiv TVA).  
 
Art.5. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului “Modernizarea sistemului de iluminat 
public stradal în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”, în valoare de 57.573,51 lei (inclusiv TVA). 

 
Art.6. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică a obiectivului de investitii  
„Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” 
conform - DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – nr. 218P/2021, 
elaborator S.C. CRISBO COMPANY S.R.L. : 

 

- Indicatori tehnici: 
Numărul de aparate de iluminat propuse a fi instalate: 697 buc; 

Putere instalată aparate de iluminat propuse: 24 W; 

Puterea instalată a sistemului proiectat, inclusiv sistemul de telegestiune : 18.122 kW ; 

Durata medie de funcționare: 4150 ore anual; 

Sistem de telegestiune a sistemului de iluminat: 1 buc; 

Număr de puncte de aprindere cu sistem de telegestiune: 6 buc; 

Module de telegestiune pentru puncte luminoase: 697 buc; 

Garanția sistemului proiectat: 60 de luni; 

 

- Indicatori economici: 

Valoarea totală a investiției: 2.273.151,39 lei lei TVA inclus; 

Din care : C+M: 1.078.949,38 lei TVA inclus; 

Valoarea cheltuielilor eligibile: 2.215.577,88 lei TVA inclus; 

Valoarea cheltuielilor neeligibile: 57.573,51 lei TVA inclus; 
 
Art.7. Se aprobă ducerea la îndeplinire a obiectivului de investiții cu respectarea tuturor prevederilor legale, a 
normativelor și prescripțiilor de proiectare pentru sistemele de iluminat public, cât și a legislației achizițiilor 
publice. 
 
Art.8. Se împuternicește Primarul comunei Valea Râmnicului, domnul Galbenu Marian să încheie contractul 
de finanțare nerambursabilă cu Administrația Fondului pentru Mediu. 
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Art.9. Primarul comunei Valea Râmnicului, județul Buzau împreună cu compartimentele din cadrul aparatului 
de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Valea Râmnicului, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Valea Râmnicului și Instituției Prefectului – Județul Buzău și 
se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
www.comunavalearamnicului.ro 
 

 
                  19.11.2021                                                                          VALEA  RÂMNICULUI 
 
 

          Iniţiator               Avizat 
           Primar,        Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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