
PROIECT 

 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R 
 

 

 

 HOTĂRÂRE 

 

privind participarea Comunei Frătăuții Noi la “Programul privind creşterea eficienţei 

energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici a proiectului “ MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA 

FRĂTĂUȚII NOI, JUDETUL SUCEAVA” 

 

 

 

            Primarul Comunei Frătăuții Noi, județul SUCEAVA : 

Văzând: 

- referatul de aprobare al primarului nr. 9840 din 09.12.2021 prin care se propune 

participarea Comunei Frătăuții Noi la “ Programului privind creşterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

“ Modernizare Iluminat Public in Comuna Frătăuții Noi, Judetul Suceava”; 

- raportul raportul compartimentului de specialitate nr. 9841 din 09.12.2021; 

- raportul comisiei de specialitate nr. _______din 10.12.2021 ; 

Avănd în vedere prevederile: 

- Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

- ORDINULUI nr. 1866/12.10.2021 pentru aprobarea pentru aprobarea Ghidului de 

finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat 

public; 

 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. ”b”, art. 139 alin.  (3) lit. ”d” și art. 196 alin. 

(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

propune Consiliului  local să adopte prezenta  

 

  

                                                                 HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 Se aprobă participarea  UAT Comuna Frătăuții Noi la "Programul privind 

creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public ", pentru Obiectivul de 

investiti Infrastructura de iluminat public a localitatii Frătăuții Noi;  



Art.2 Se va asigura și susține din bugetul local contribuția financiară proprie aferentă 

cheltuielilor eligibile ale proiectului, in valoare totala de 219.567,75 lei, reprezentând 10 % din 

valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților;  

Art.3 Se aprobă contractarea finanțării și se mandatează primarul localitatii, domnul 

OLARI Geoge să reprezinte solicitantul  UAT Comuna Frătăuții Noi în relația cu Autoritatea  

- Administrația Fondului pentru Mediu; 

Art.4 Se aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în 

valoare de 32.629,86 lei; 

Art.5 UAT Comuna Frătăuții Noi se angajează să întocmească documentația de 

achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice și cerințelor din 

ghidul solicitantului; 

Art.6 Se aprobă documentația tehnico – economică, faza DALI, caracteristicile  

principale și indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții cuprinși în Anexa nr. 

1 la prezenta Hotarare, care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre; 

Art.7 Primarul UAT Comuna Frătăuții Noi și  Biroul impozite și taxe-contabilitate va  

duce  la  îndeplinire  sarcinile  ce  decurg  din  prezenta  hotărâre. 

Art.8 Cu comunicarea prezentei la persoanele și instituțiile interesate se încredințează 

secretarul general al localitatii. 

    

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

 

OLARI George  

 

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                       

SECRETAR AL COMUNEI, 

 

Moisuc Oltea-Rodica 

 

 

 

Vizat C.F.P. 

Guță Mircea 

 

 

 

Frătăuţii Noi, 09.12.2021 

Nr. 9839 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexa nr. 1 

                la PROIECT HCL nr.  9839 DIN 09.12.2021 

 

 

 

 

PRIVIND DESCRIEREA SUMARĂ ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

 

Faza: DALI – ,, MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA FRĂTĂUȚII NOI, 

JUDETUL SUCAEVA” 

 

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:   UAT Comuna Frătăuții Noi, Judetul 

Suceava, 

AUTORITATE CONTRACTANTÃ:  UAT Comuna Frătăuții Noi, JUDEȚUL Suceava, 

 

AMPLASAMENT:  Infrastructura publica de iluminat a Comuna Frătăuții Noi, Judetul 

Suceava, 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

 

 

Valoarea totală a investiției aferenta obiectivului stabilita, inclusiv TVA, este de: 

2.228.307,43 lei și, respectiv, fără TVA: 1.874.507,06 lei, din care: 

 

a. 1.976.109,82 Lei, reprezentand 90%, se suporta din bugetul Fondului pentru mediu, 

prin programul de finantare al AFM; 

b. 219.567,75 Lei, reprezentand 10%, contribuția solicitantului din valoarea cheltuielilor 

eligibile si se suporta din bugetul local; 

c. 32.629,86 Lei, reprezentand 100 % cheltuieli neeligibile si se suporta din bugetul local;  

 

din care construcții-montaj (C+M): 1,341,439.40 LEI 

 

Durata de realizare/implementare a proiectului: 12 de luni. 

 

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice 

care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare, pentru 

varianta aleasă: 

 

Economia de energie suplimentară cuprinsă: 62,02 % 

 

 



Descrierea sumară a soluției: 

 Situatie propusa : 

In cadrul investitiei propuse se vor  monta 719 buc. aparate de iluminat cu tehnologia LED 

tinand cont de clasa sistemului de iluminat, se va implementa un sistem de telegestiune la 

nivelul aparatelor de iluminat. 

Solutia propusa presupune 

- Montarea a 719 buc. aparate de iluminat tip LED;  

-   Implementare sistem telegestiune la nivel de aparat de iluminat 

In urma implementarii investitiei se va realiza o economie de energie de minim 62.02%. Pentru 

a obtine economia de energie realizata se vor monta 719 buc. aparate de iluminat cu tehnologia 

LED si se va implementa un sistem de telegestiune in punctele de aprindere existente.  

Soluțiile propuse sunt in concordanta cu prevederile ORDIN nr. 1866/2021 pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Documentatia este intocmita in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 

907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Toate lucrarile realizate se incadreaza in cele detaliate la Art. 11 din Anexa la Ordin 2057/2020, 

cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Cerinţe tehnice minime pentru 

echipamentele achiziţionate şi montate prin proiect.  

 

Auditul energetic aferente obiectiv de investiţie înainte de intervenţie a fost întocmit conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

Se ataseza la prezenta Sinteza investitiei realizata de SC ROENER ENERGYPRO SRL, in 

calitate de proiectant. 

 

 

 

Vizat C.F.P. 

Guță Mircea 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

 

OLARI George  

 

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                       

SECRETAR AL COMUNEI, 

 

Moisuc Oltea-Rodica 
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