
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SAGNA 
 HOTĂRÂRE 

Nr. 58 din 09.12.2021 
privind participarea la PROGRAM a  investiției ”Modernizarea 

sistemului de iluminat public stradal in Comuna Sagna, Județul Neamț” 
 
Consiliul local al comunei Sagna, constituit la data de 15.10.2020;        
Având în vedere:          

- Referatul de aprobare nr. 8709 din 06.12.2021 la proiectul de hotărâre 
întocmit de domnul primar Iacob Gheorghe; 

- Raportul de specialitate nr. 8711 din 06.12.2021 la proiectul de hotărâre 
întocmit de domnul Dubău Florin; 

- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 
documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice; 

- Ghidul de finanțare privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii 
inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public – Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor; 

- Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” ale O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”b”, coroborat cu alin. (4) lit. (d), art. 196, alin. (1), lit. 
”a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. - Se aproba participarea Comunei Sagna in cadrul Programului privind 
creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finanțat de Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM. 
  
Art. 2. –  Comuna Sagna  va respecta toate cerințele PROGRAMULUI  si a 
contractului de finanțare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobării proiectului de 
investiții. In acest sens, in conformitate cu Art. 13 f) din a) Ghidul de finanțare al 
Programului privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, 
aproba participarea la Program, respectiv:  
- Iși exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 
- Iși exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului 
 
Art. 3. – Se aproba  indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica 
specificați in  DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – 
proiect nr.2370/2021 elaborator S.C. Expert Grup S.R.L., ce va fi depus in cadrul 
Programului privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public 
finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit in continuare 
PROGRAM. Indicatorii tehnico - economici sunt cei detaliați in cadrul D.A.L.I.  si 
Anexa 1, parte  integrata a prezentei hotărâri. 



 Valoarea totala a investiției este de 850.144,72  lei fără TVA, respectiv  
1.010.869,82   lei TVA inclus, din care C+M  456.866,67  lei  valoare inclusiv 
TVA, conform devizului general anexat la prezenta hotărâre. 

 Valoarea eligibila a proiectului:  992.366,67 lei 
 Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 992.366,67   lei 
 Valoarea cheltuielilor neeligibile:  18.503,15  lei 

Art. 4. – Pana la finalizarea contractului de finanțare,  Comuna Sagna va respecta 
cerința PROGRAMULUI  cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat. In 
acest sens furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se va realiza prin 
intermediul unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4 ) din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,*republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, care prevede că serviciile de utilităţi publice sunt 
furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali 
definiţi. In acest sens, se aproba elaborarea documentațiilor tehnice necesare 
începerii procedurilor de delegare a gestiunii privind serviciul de iluminat public. 
 
 
Art. 5. - Persoana desemnata sa reprezinte Comuna Sagna in relația cu 
Administrația Fondului de Mediu este primarul comunei Sagna.  
 
Art. 6. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Sagna.  
 
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Sagna și prefectului județului Neamț 
și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina 
de internet www.primariasagna.ro  
 

 
 
Preşedinte de şedinţă, 
     Bortoș Teodor 

 
 

                                    Contrasemnează, 
Secretarul General al Comunei Sagna,     

Lungu Teodora 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ___voturi din cei____consilieri prezenţi. 
Nr. consilieri în funcţie = 15 

 



Anexa 1 la HCL nr. 58 din 09.12.2021 

Privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect  
privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat 
public stradal in Comuna Sagna, Județul Neamț  

 
Primăria comunei  Sagna   propune proiectul: "Modernizarea sistemului de 

iluminat public stradal in Comuna Sagna, Județul Neamț", în cadrul Programului  

privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in 

infrastructura de iluminat public – finanțat prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 

beneficiarul acestuia fiind Comuna Sagna, din județul Neamț. 

INDICATORII TEHNICI AI PROIECTULUI 

Numarul de aparate de iluminat propuse a fi instalate: 310 buc 

Putere instalata aparate de iluminat propuse: 20 W 

Putere instalata totală a aparatelor de iluminat propuse fără telegestiune: 6,2 kW  

Putere instalata totală sistem de telegestiune propus: 0.732 kW  

Putere instalata a sistemului proiectat cu telegestiune: 6,82 kW  

Durata medie de functionare: 4150 ore anual 

Sistem de telegestiune a sistemului de iluminat: 1 buc   

Numar de puncte de aprindere cu sistem de telegestiune: 1 BUC 

Module de telegestiune pentru puncte luminoase: 310 BUC 

Garantia sistemului proiectat: 60 de luni 

Economie de energie realizata: 71,66% 

 

 

 

 



OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Principalele obiective urmărite prin proiect sunt: 

- Scăderea consumului de energie electrica in sectorul iluminatului public 

- Scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera 

Obiectivele secundare urmărite a fi atinse sunt: 

- Aducerea sistemului de iluminat public la standardele impuse de normativele 

in vigoare 

- Prestarea unui serviciu de calitate pentru comunitate 

- Reducerea riscului de producere a infracțiunilor pe timp de noapte 

- Reducerea riscului producerii accidentelor rutiere 

INDICATORI  ECONOMICI: 

 Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, 

exprimata in lei cu TVA si, respectiv, fără TVA din care construcții-montaj C+M, in 

conformitate cu devizul general: 

 Valoare totală investitie LEI 

Valoarea totală fără TVA 850.144,72 

Valoare TVA 160.725,10 

Valoare totală cu TVA 1.010.869,82 

Valore C+M fără TVA 383.921,57 

Valoare C+M cu TVA 456.866,67 

Valore eligibilă investitie LEI 

Valoarea totală fără TVA 833.921,57 

Valoare TVA 158.445,10 

Valoare totală cu TVA 992.366,67 

Valoare C+M fără TVA 383.921,57 

Valoare C+M cu TVA 456.866,67 

Valoare neeligibilă investiție LEI 

Valoarea totală fără TVA 16.223,15 

Valoare TVA 2.280,00 

Valoare totală cu TVA 18.503,15 


