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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a  12  consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.321 
privind aprobarea începerii investiţiei ”Modernizare și eficientizare 
iluminat public în municipiul Huși” 
 

 
   Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 
   Având în vedere : 

• Referatul  Biroului Tehnic - Compartiment investiţii  nr. 14998 din 
22.07.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 14999 din 
22.07.2020  privind aprobarea începerii investiției ”Modernizare și 
eficientizare iluminat public în municipiul Huși”; 

• Raportul Biroului Tehnic  nr. 15000 din 22.07.2020  ; 
• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti ; 

• Avizul Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale,buget, 
finanţe, privatizare, servicii publice  şi comerţ ; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   
d) HG 907/2016 ; 
e) Ghidul de finanțare privind sprijinirea eficientei energetice şi a gestionarii 

inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public – Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor; 

f) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 
alin. 3 lit. ”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
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g) În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. 
(1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE:  

 
          Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Huşi în cadrul Programului privind 
sprijinirea eficientei energetice şi a gestionarii inteligente a energiei în infrastructura de 
iluminat public finanţat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit în continuare 
PROGRAM. 
  
          Art.2.Municipiului Huşi va respecta toate cerinţele PROGRAMULUI  şi a 
contractului de finanţare ce ar urma să fie semnat în cazul aprobării proiectului de 
investiţii. În acest sens, în conformitate cu Art. 13 g) din a)Ghidul de finanțare al 
Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 
infrastructura de iluminat public, aproba participarea la Program, respectiv: 
- Îşi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii 
aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului în procent de 10,06%, respectiv 111.127,22 
lei. 
- Îşi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 
- Îşi exprima acordul privind susţinerea în totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile 
ale proiectului 
-      Îşi exprima angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, 
organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice; 
 
         Art.3. Se aprobă  indicatorii tehnico-economici ai DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A 
LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – proiect nr. 20/18.05.2020 elaborator SC CRISBO 
COMPANY SRL, ce va fi depus în cadrul Programului privind sprijinirea eficientei 
energetice şi a gestionarii inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public finanţat 
de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit în continuare PROGRAM. Indicatorii 
tehnico - economici sunt cei detaliați în cadrul D.A.L.I . 

• Valoarea totală a investiţiei este de 1.051.237,92 lei fără TVA, respectiv 
1.249.669,10 lei TVA inclus 

• Valoarea eligibilă a proiectului: 1.105.127,22 lei 

• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 994.000,00 lei 

• Valoarea cheltuielilor neeligibile: 144.541,88 lei 

• Obiectivul se referă la înlocuirea şi completarea sistemului de iluminat public în 
intravilanul Municipiului Huşi. 

• Modernizarea consta în achiziţionarea a 701 corpuri de iluminat ce folosesc 
tehnologia LED cu putere instalată astfel: 249 lămpi de putere 60 W, 96 lămpi de 
putere 45 W, 355 lămpi de putere 22 W, 1 buc. aparat iluminat LED 60 W 
(  complet echipat cu camere de supraveghere si panou fotovoltaic). 
 



• Puterea instalată totală a sistemului nou proiectat este de 27,13 kW, rezultând o 
economie de energie de 73,01% pe an, şi costuri de întreţinere 0 (pentru un timp 
de funcţionare mediu de 4150 ore/an) 

• Durata de garanţie a echipamentelor şi lucrărilor este de 5 ani, cu o durată normată 
de viaţa de 11 ani. 
 

          Art.4.Până la finalizarea contractului de finanţare Municipiul Huşi va respecta 
cerinţa PROGRAMULUI  cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat. În 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. În acest sens, se aprobă elaborarea 
documentaţiilor tehnice necesare începerii procedurilor de delegare a gestiunii privind 
serviciul de iluminat public. 
 
         Art. 5. Persoana desemnată să reprezinte Municipiul Huşi în relaţia cu Administraţia 
Fondului de Mediu este doamna Popa Ioana Roxana – consilier în cadrul Biroului Tehnic 
din Primăria municipiului Huși. 
 
           Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Municipiului Huși, județul Vaslui.  
 
          Art.7.Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Huși nr. 252 din 26.06.2020 privind aprobarea începerii investiţiei 
”Modernizare și eficientizare iluminat public în municipiul Huși” . 
 
           Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
municipiului HUși, județul Vaslui,  în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului 
Huși  și prefectului județului  Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 
primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariahusi. 

 

 

                                                                                                 HUŞI  ,   24  iulie  2020                                                                           
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                   Contrasemnează pentru legalitate , 
         Cristinel   Popa                                                                 Secretar general ,  
                  jr.Monica Dumitrașcu 


