
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat 

public stradal, în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ” 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere: 

- prevederile Ghidulului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice 

şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, nr. 1162 din 28.05.2020, Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, modificată și completată, H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și completată, Legea nr. 199/1997 pentru 

ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985; 

- Hotărârea nr. 47 din 10.06.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean privind 

obținerea finanțării de la Autoritatea, Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare sistem de iluminat public stradal, în comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamţ”, conform Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, nr. 1162 din 28.05.2020, precum și pentru suspendarea 

contractului de lucrări nr. 2704/1386 din 09.03.2020 încheiat cu S.C. URBIOLED S.R.L. pentru 

elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini și asistență tehnică din partea 

proiectantului precum și execuția lucrărilor de construcții și instalații și echipamente tehnologice 

și funcționale aferente acestui obiectiv; 

- contractul de lucrări nr. 2704/1386 din 09.03.2020 încheiat cu S.C. URBIOLED S.R.L. 

pentru elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini și asistență tehnică din partea 

proiectantului precum și execuția lucrărilor de construcții și instalații și echipamente tehnologice 

și funcționale aferent obiectivului de investiții „Modernizare sistem de iluminat public stradal, în 

comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ”, finanțat de la bugetul local, astfel cum a fost modificat 

prin actul aditional nr. 1, înregistrat sub nr. 4705 din 11.06.2020; 

- Memoriul de prezentare pentru emiterea certificatului de urbanism și devizul general  

elaborate de CRISBO COMPANY în cadrul proiectului nr. 154 din 23.06.2020, înregistrate la 

Primaria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 5284 din 23.06.2020, în baza contractului nr. 4706 din 

11.06.2020 având ca obiect efectuarea serviciilor de proiectare constând în efectuarea 

S.F./D.A.L.I, auditului energetic și luminotehnic, documentației pentru avize și documentației 

economice pentru proiectul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public stradal, în 

comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ”, în conformitate cu Ghidului de finanţare a Programului 

privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 

iluminat public, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, nr. 1162 din 

28.05.2020; 

Analizând referatul de aprobare nr. 5437 din 29.06.2020 al domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean și raportul de specialitate nr. 5434 din 29.06.2020 al consilierului, Florea 



Gabriel, din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, care susțin aprobarea 

proiectului de hotărâre pentru următoarele argumente: 

- conform devizului general elaborat de CRISBO COMPANY se pot moderniza conform 

cerintelor din Ghidul de finantare prin Administratia Fondului de Mediu un număr de 530 corpuri 

de iluminat din totalul de 707 necesare, deoarece doar acestea se află amplasate pe domeniul 

public, diferenta de 177 corpuri de iluminat aflându-se amplasate în domeniul privat; 

- valoarea proiectului prin Administratia Fondului de Mediu este de 972.008,18 lei fara 

TVA (corespunzător unui număr de 530 corpuri de iluminat) și pentru eligibilitatea proiectului 

trebuie sa asigurăm o cofinantare, conform ghidului, de minim 10%, respectiv 97.000 lei;  

- valoarea contractului de lucrări nr. 2701/1386/09.03.2020, încheiat URBIOLED SRL, 

finantat integral de la bugetul local, (corespunzător totalului necesar de 707 corpuri de iluminat), 

suspendat până la solutionarea finantării de 371.275,83 lei fără TVA, prin AFM;  

- suma ce ar trebui alocata ca și cofinantare din bugetul Primariei Bicazu Ardelean 

(97.000 lei) pentru cele 530 corpuri de iluminat, adăugată la suma estimată pentru cele 177 

corpuri de iluminat nefezabile (324.614 lei), este mai mare decât bugetul initial aprobat 

pentru proiect în varianta de finanțare de la bugetul local (371.275,83 lei) și nu justifică 

continuarea derularii proiectului în vederea finantării prin AFM. În aceste condiții se 

impune, renunțarea la demersurile pentru obținerea finanțării de la Administraţia Fondului 

pentru Mediu, pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public stradal, în 

comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ”, conform Ghidului de finanţare a Programului privind 

sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, nr. 1162 din 28.05.2020, 

astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea nr. 47 din 10.06.2020 a Consiliului Local al Comunei 

Bicazu Ardelean, și implicit încetarea suspendării contractului de lucrări nr. 2704/1386 din 

09.03.2020 încheiat cu S.C. URBIOLED S.R.L. pentru elaborare proiect tehnic, detalii de 

execuție, caiete de sarcini și asistență tehnică din partea proiectantului precum și execuția 

lucrărilor de construcții și instalații și echipamente tehnologice și funcționale aferente acestui 

obiectiv. 

 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. f) și alin. (14),  art. 139 

alin. (3) raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă renunțarea la continuarea demersurilor pentru obținerea finanțării de 

la Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem de 

iluminat public stradal, în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ”, conform Ghidului de 

finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi 

Pădurilor, nr. 1162 din 28.05.2020, cu motivarea că pentru realizarea unui iluminat stradal, 

continuu, adecvat numărului de 707 corpuri de iluminat, necesare, cheltuielile sunt mai mari decât 

cele finanțate de la bugetul local pentru proiectul inițial. 

(2) Se aprobă încetarea suspendării contractului de lucrări nr. 2704/1386 din 09.03.2020 

încheiat cu S.C. URBIOLED S.R.L. pentru elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de 

sarcini și asistență tehnică din partea proiectantului precum și execuția lucrărilor de construcții și 

instalații și echipamente tehnologice și funcționale aferente acestui obiectiv, ca urmare a 

prevederilor alin. (1). 

(3) Se aprobă încetarea contractului de servicii nr. 4706 din 11.06.2020 încheiat cu 

CRISBO COMPANY S.R.L având ca obiect efectuarea S.F./D.A.L.I, auditului energetic și 



luminotehnic, documentației pentru avize și documentației economice pentru proiectul de investiții 

„Modernizare sistem de iluminat public stradal, în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ”, în 

conformitate cu Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, nr. 1162 din 28.05.2020, prin acordul părților, fără nici 

o penalitate, în temeiul art. 14 pct. 14.1 pct. b) din contract. 

(4) Se împuternicește primarul comunei Bicazu Ardelean să semneze actul aditional nr. 2 

de încetare a suspendării contractului de lucrări nr. 2704/1386 din 09.03.2020, prevăzut la alin. 

(2). 

(5) Se împuternicește primarul comunei Bicazu Ardelean să semneze acordul de încetare a  

contractului de servicii nr. 4706 din 11.06.2020, prevăzut la alin. (3). 

Art. 3 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 

Bicazu Ardelean, județului Neamț.  

Art. 4 - Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 

compartimentelor interesate, primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  

Județului Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la 

cunoștința publică a prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul 

www.comunabicazuardelean.ro. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Doarvoaș Marius Gabriel 

 

 

 

 

                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

 

Nr. 57 din 30.06.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 30.06.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



