
 
PROIECT  

Nr. 3876 din 29.10.2021 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA 

Cod de înregistrare fiscală:16391770 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public 

în comuna Bălăceana, jud. Suceava” 

 
 
Consiliul Local al Comunei Bălăceana, județul Suceava,  

Având în vedere : 

-referatul de aprobarea al domnului Cojocariu Constantin-Octavian primarul Comunei 

Bălăceana,înregistrat cu nr.3876 din 29.10.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.3879 din 29.10.2021; 

 -raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială 

buget , finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, 

protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr.3887 din 29.10.2021; 

 -prevederile :       

 -art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
 -art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 -art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   
 -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 

             -Ghidul de finanțare privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de 
iluminat public – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 
-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 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; 
 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; 
 
 
 
 
 
 
 



Consiliul Local al Comunei Bălăceana adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. - Se aproba participarea Comunei Bălăceana, județul Suceava in cadrul 
Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public 
finantat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM. 
Art. 2. –  Comuna Bălăceana, județul Suceava,  va respecta toate cerintele PROGRAMULUI  
si a contractului de finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de 
investitii. In acest sen, in conformitate cu Art. 13 f) din a) Ghidul de finanțare al 
Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, 
aproba participarea la Program, respectiv: 
- Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii 
aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 15,58%, respectiv 
184.612,57 RON 
- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 
- Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului 
Art. 3. – Se aproba  indicatorii tehnico-economici si documentatia tehnico-economica 
specificati in  DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – proiect 
nr. UL8/2021 elaborator ALBA PROIECT, ce va fi depus in cadrul Programului privind 
cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finantat de Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM. Indicatorii tehnico 
economici sunt cei detaliati in cadrul D.A.L.I. – atasat.   

 Valoarea totala a investitiei este de 1.040.349,32 lei fara TVA, respectiv 
1.237.089,14 lei TVA inclus 

 Valoarea eligibila a proiectului: 1.184.612,57 lei 
 Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 1.000.000,00 lei 
 Valoarea cheltuielilor neeligibile: 52.476,57 lei 
 Obiectivul se refera la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public in 

intravilanul comunei Bălăceana 
 Modernizarea consta in achizitionarea a 347 corpuri de iluminat ce folosesc 

tehnologia LED cu putere instalata 22 W, 45 W 
 Puterea instalata totala a sistemului nou proiectat este de 10,352 kW si costuri 

de intretinere 0 (pentru un timp de functionare mediu de 4150 ore/an) 
 Durata de garantie a echipamentelor si lucrarilor este de 5 ani, cu o durata 

normata de viata de 11 ani. 
Art. 4. – Pana la finalizarea contractului de finantare Comuna Bălăceana, județul Suceava, 
va respecta cerinta 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 documentatiilor tehnice necesare inceperii 
procedurilor de delegare a gestiunii privind serviciul de iluminat public. 
Art. 5. - Persoana desemnata sa reprezinte Comuna Bălăceana in relatia cu Administratia 
Fondului de Mediu este domnul Constantin-Octavian Cojocariu-primarul comunei 
Bălăceana, județul Suceava. 
 



Art. 6. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Bălăceana.  
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, 
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se 
aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 
internet www.comunabalaceana.ro.  
 
 
 
 
 

I N I Ţ I A T O R,  

 

PRIMAR- Constantin-Octavian Cojocariu  

 

Avizat pentru legalitate, 

 

Secretarul general al  comunei - Elena Beşa  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

PRIMAR  

Nr. 3875 din 29.10.2021 

Referat de aprobare 

privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public 

în comuna Bălăceana, jud. Suceava” 

 
 

    Având în vedere că sistemul de iluminat public din comuna Bălăceana, județul Suceava 

este insuficient luminat, unele corpuri de iluminat au o uzură avansată și un consum energetic 

neconform. 

Până acum întreținerea sistemului de iluminat public a ridicat probleme deosebite astfel 

s-au înlocuit un număr de  200 de lămpi, acestea nefiind necesare acoperirii totale a sistemului 

de iluminat public, fiind necesar a se achiziționa cel puțin un număr de 347 de lămpi. 

Având în vedere că achiziționarea acestora din bugetul local nu este posibilă propun 

aprobarea participarii la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Bălăceana, 

jud. Suceava” 

Având în vedere prevederile: 

2. Ordinul nr.1162/2020 privind Ghidul de finanțare a Programului privind 

sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura 

de iluminat public care la: 

- art.2 din ghid sunt stabilite obiectivul, scopul si indicatorii de performanta a 

Programului astfel:  

 (1) Obiectivul Programului 11reprezinta creșterea eficientei energetice a sistemelor 

de iluminat public. 

(2) Scopul Programului î1reprezinta îmbunătățirea calității mediului prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care sa 

determine o eficienta energetica ridicata. 

(3) Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin 

înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrica cu corpuri de 

iluminat cu LED, precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care 

permit reglarea fluxului luminos la nivelul 1ntregului obiectiv de investiții. 

(4) Indicatorii de performanta ai Programului sunt: 



a) scăderea consumului anual de energie primara in iluminat public (kwh/an). Acest 

indicator va fi 

declarat de către beneficiar în raportul de finalizare și în fiecare raport de monitorizare depus 

anual; 

b) scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echiv. tone de C02). Se 

va calcula ca suma a cantității de gaze cu efect de sera diminuata prin implementarea 

fiecărui proiect. Cantitatea de gaze cu 

efect de sera diminuata in cadrul fiecărui proiect este cea prevăzută în raportul de 

finalizare, respectiv  în raportul anual de monitorizare." 

- art.13 lit.g se arata ca pentru depunerea dosarului de finanțare este necesara ,, 

hotărârea consiliului local al solicitantului privind participarea la Program, in copie 

certificata,, conform cu originalul'', care va conține: 

(i) acordul privind asigurarea   și susținerea contribuției financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului; 

(ii) acordul cu privire Ia contractarea finanțării ș i persoana desemnata sa reprezinte 

solicitantul In 

relația cu Autoritatea; 

(iii) acordul privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului - 

angajamentul privind 

întocmirea documentației de achiziție publica, organizarea   ș i derularea procedurii  de 

achiziție publica in realizarea lucrărilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare 

privind achizițiile publice; 

(iv) aprobarea documentației tehnico - economice a indicatorilor tehnico - 

economici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investiției propuse a fi realizata 

prin proiect; 

Eligibile pentru accesarea acestui Program sunt toate UAT-UR ILE din Romania, 

acestea fiind împărțite in 2 categorii: UAT-uri de pana la 4000 locuitori ( suma maxima lipibila 

va fi de 500.000 lei) si UAT-uri de peste 4001 locuitori ( suma maxima eligibila va fi de 

1.000.000 lei). 

3. art.5 din HG nr.907/2016 care prevede:,, (1) Documentațiile tehnico - 

economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel: 

a) in cazul obiectivelor noi de investiții : 

(i) studiu de prefezabilitate, după caz; 

(ii) studiu de fezabilitate;  



(iii) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 

(iv) proiect tehnic de execuție; 

b) in cazul intervențiilor la construcții existente: 

(i) documentație de avizare a lucrărilor de intervenții; .1 

(ii) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 

(iii) proiect tehnic de execuție; 

c) In cazul obiectivelor mixte de investiții: 

(i) studiu de prefezabilitate, după caz; 

(ii) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația 

de avizare a lucrărilor de intervenții;
 1

 

(iii) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 

(iv) proiect tehnic de execuție. 

(2) Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de 

fezabilitate ori a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții este 

condiționată de aprobarea prealabila de către beneficiarul investiției a notei 

conceptuale  și a temei de proiectare, prevăzute la art. 3  și 4. 

(3) Documentatiile tehnico - economice prevăzute la alin. (1) se 

elaborează de către operatori economici sau persoane fizice autorizate care 

prestează servicii de proiectare In domeniu. 

(4) Elaborarea proiectului tehnic de execuție este condiționată de 

aprobarea prealabila a indicatorilor tehnico - economice  ș i emiterea 

autorizației de construire/desființare a executării lucrărilor." 

 4. art.9 din HG nr.907/2016 care prevede: 

,, (1) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentația 

tehnico - economica, similara studiului de fezabilitate, elaborata pe baza 

expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente ș i, după caz, a studiilor, 

auditurilor ori analizelor de specialitate in raport cu specificul  investiției . 

(2) Scenariul/Opțiunea tehnico - economic(a) optim(a) recomandat(a) 

cuprinde datele și informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2). 

(3) in cazul obiectivelor a căror funcționare implica procese 

tehnologice specifice, componenta tehnologica a soluției tehnice poate 

fi definitivata ori adaptata tehnologiilor adecvate aplicabile pentru 

realizarea investiției, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, 



in condițiile art. 12 alin. (I). 

(4) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții se aproba potrivit 

competentelor stabilite prin  Legea nr. 500/2002, cu modificările   și 

completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(5) Conținutul - cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții este 

prevăzut In anexa nr.5." 

5. art.44 din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale care prevede: 

,, Aprobarea proiectelor de investiții publice locale 

Art. 44. - (I) Documentațiile tehnico-economice  ale obiectivelor de 

investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau in completare din 

bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și 

externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației 

publice locale, se aproba de către autorități le deliberative. 

(2) Documentațiile  tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi , 

care se finanțează din împrumuturi extreme și, în  completare, din transferuri 

de la bugetul de stat și din alte surse, precum și ale celor finanțate integral 

sau în completare din împrumuturi extreme contractate ori garantate de 

stat, indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare Golemului. 

(3) Pentru investițiile destinate prevenirii sau înlăturării efectelor prod use de acțiuni 

accidentale și de calamitați naturale, documentațiile tehnico-econom1ce, precum și notele 

de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investiții cuprinse in poziția globala alte 

cheltuieli de investiții, elaborate și avizate potrivit dispozițiilor legale, se aproba de 

ordonatorii principali de credite, cu informarea imediata a autorităților deliberative. 

(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și 

aproba valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau 1n continuare, 

indiferent de sursele de finanțare ori de competenta de aprobare a acestora, 

In funcție de evoluția indicilor de preturi. Aceasta operați une este supusa 

controlului financiar preventiv propriu." 

6. art. 13 si 14 din Ordinul nr.1162/2020 privind Ghidul de finanțare a 

Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii 

inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public care prevede: 

ARTICOLUL  13 

Conținutul dosarului de finanțare 

1 



Dosarul de finanțare depus de către solicitanți trebuie sa cuprindă: 

a) formularul cererii de finanțare nerambursabila, completat integral prin 

tehnoredactare, in original, semnat de către reprezentantul  legal sau de 

către lmputemicitul acestuia; 

b) orice act administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul 

legal n condițiile legii, in original, pentru cazul n care cererea de finanțare 

este semnata de către o persoana lmputemicita; 

c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului de către organul 

teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, 1n termen de 

valabilitate la data depunerii dosarului, de finanțare in original, 1n copie 

legalizata sau emis in spațiul privat virtual; 

d) certificatul de atestare fiscala privind obligațiile de plata către bugetul de stat, emis 

pe nunele 

solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor 

Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, in 

original, in copie legalizata sau emis In spațiul privat virtual; 

e) certificatul de atestare fiscala privind impozitele  i taxele locale  i alte 

venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea 

publica locala In a cărei raza teritoriala 1$i are sediul solicitantul, in termen de 

valabilitate la data depunerii dosarului , In original sau In copie legalizata; 

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe 

numele solicitantului persoana juridica,  eliberat de către Autoritate, in termen 

de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, in original, In copie 

legalizata sau emis prin utilizarea mijloacelor electronice la distanta; 

g) hotărârea consiliului local al solicitantului privind participarea la Program, 1n copie 

certificata 

"conform cu originalul", care va conține: 

(i) acordul privi nd asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului; 

(ii) acordul cu privire la contractarea finanțării și persoana desemnata sa 

reprezinte solicitantul in relația cu Autoritatea; 

• (iii) acordul privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului - 

angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publica, 

organizarea   ș i derularea procedurii de achiziție publica și realizarea lucrărilor 



in conformitate cu prevederile legale In vigoare privind achizițiile publice; 

(iv) aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - 

econornici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi 

realizata prin proiect; 

h) audit energetic al obiectivului de investitie, insoțit de raport de audit, elaborat 

sau verificat de un auditor energetic atestat de ANRE, 1n original sau In copie 

certificata "conform cu originalul"; se va depune   ș i o copie certificata 

conform cu originalul a atestatului auditorului care a elaborat/verificat auditul 

energetic; 

i) DALI pentru obiectivul de investitii propus este lntocmita conform 

Hotărârii  Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare  și 

conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările  și completările ulterioare, care sa cuprindă obligatoriu  

următoarele: 

(i) evidențierea situației actuale: 

1. auditul sistemului actual, cu identificarea minima a corpurilor de iluminat 

existente, a stâlpilor, a rețelelor de distribuție; 

2. identificarea consumului actual in condiții normale de funcț ionare; 

(ii) dovedirea parametrilor proiectați: 

1. rapoarte  și calcule/studii luminotehnice conform standardelor din seria SR 

EN13201, cu respectarea încadrării in clasa de iluminat a drumului/străzii; 

2. evidențierea consumului rezultat din calculele luminotehnice in urma implementării 

proiectului. 

ARTICOLUL  14 

Depunerea dosarului de finanțare 

(articol modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul M M.A.P. nr. 1393/ 2020. in vigoare de la 

14 iulie 2020) 

( l) înscrierea In cadrul programului se realizează prin intermediul aplicației informatice 

puse la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu care va genera automat un cod unic 

de identificare a cererii de finanțare.  

(2) După primirea mesajului de confirmare conținând cod ul unic de înregistrare, In 

termen de 10 zile l ucrătoare, sol icitanții care s-au  înscris In aplicația informatică au obligatia 

de a transmite la sediul AFM, prin poșta/curier, dosarul de finanțare conținând toate 



documentele obligatorii menționate în prezentul ghid. in original, In plic sigilat, având 

menționate ungătoarele informații: 

a) denumi rea  ș i adresa completa ale solicitantului; 

b) titlul: «Programul privind sprijinirea eficientei energetice  și a gestionarii inteligente a 

energiei In infrastructura de iluminat public»; 

c) sesiunea de depunere. 

(3) Nerespectarea termenul ui prevăzut la alin . (2) se considera renunțare la finanțare, 

solicitantul fiind decăzut din dreptul de a depune dosar de financiare. 

(4) Documentele obligatorii prevăzute la art. 13 trebuie sa fie in termen de 

valabilitate la data înscrierii in aplicația informatica a cererii de finanțare. 

Având in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca 

proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate, necesitate si 

oportunitate pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului Consiliului Local 

Bălăceana, județul Suceava,  in forma prezentata. 

 

PRIMAR, 

 

Constantin-Octavian Cojocariu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
PRIMĂRIA 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

Nr.3879 din 29.10.2021 
privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public 

în comuna Bălăceana, jud. Suceava” 

 
 

    Având în vedere că sistemul de iluminat public din comuna Bălăceana, județul Suceava 

este insuficient luminat, unele corpuri de iluminat au o uzură avansată și un consum energetic 

neconform. 

Până acum întreținerea sistemului de iluminat public a ridicat probleme deosebite astfel 

s-au înlocuit un număr de  200 de lămpi, acestea nefiind necesare acoperirii totale a sistemului 

de iluminat public, fiind necesar a se achiziționa cel puțin un număr de 347 de lămpi. 

Având în vedere că achiziționarea acestora din bugetul local nu este posibilă propun 

aprobarea participarii la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Bălăceana, 

jud. Suceava” 

Având în vedere prevederile: 

2. Ordinul nr.1162/2020 privind Ghidul de finanțare a Programului privind 

sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura 

de iluminat public care la: 

- art.2 din ghid sunt stabilite obiectivul, scopul si indicatorii de performanta a 

Programului astfel:  

 (1) Obiectivul Programului 11reprezinta creșterea eficientei energetice a sistemelor 

de iluminat public. 

(2) Scopul Programului î1reprezinta îmbunătățirea calității mediului prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care sa 

determine o eficienta energetica ridicata. 

(3) Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin 

înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrica cu corpuri de 

iluminat cu LED, precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care 

permit reglarea fluxului luminos la nivelul 1ntregului obiectiv de investiții. 



(4) Indicatorii de performanta ai Programului sunt: 

a) scăderea consumului anual de energie primara in iluminat public (kwh/an). Acest 

indicator va fi 

declarat de către beneficiar în raportul de finalizare și în fiecare raport de monitorizare depus 

anual; 

b) scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echiv. tone de C02). Se 

va calcula ca suma a cantității de gaze cu efect de sera diminuata prin implementarea 

fiecărui proiect. Cantitatea de gaze cu 

efect de sera diminuata in cadrul fiecărui proiect este cea prevăzută în raportul de 

finalizare, respectiv  în raportul anual de monitorizare." 

- art.13 lit.g se arata ca pentru depunerea dosarului de finanțare este necesara ,, 

hotărârea consiliului local al solicitantului privind participarea la Program, in copie 

certificata,, conform cu originalul'', care va conține: 

(i) acordul privind asigurarea   și susținerea contribuției financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului; 

(ii) acordul cu privire Ia contractarea finanțării ș i persoana desemnata sa reprezinte 

solicitantul In 

relația cu Autoritatea; 

(iii) acordul privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului - 

angajamentul privind 

întocmirea documentației de achiziție publica, organizarea   ș i derularea procedurii  de 

achiziție publica in realizarea lucrărilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare 

privind achizițiile publice; 

(iv) aprobarea documentației tehnico - economice a indicatorilor tehnico - 

economici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investiției propuse a fi realizata 

prin proiect; 

Eligibile pentru accesarea acestui Program sunt toate UAT-UR ILE din Romania, 

acestea fiind împărțite in 2 categorii: UAT-uri de pana la 4000 locuitori ( suma maxima lipibila 

va fi de 500.000 lei) si UAT-uri de peste 4001 locuitori ( suma maxima eligibila va fi de 

1.000.000 lei). 

3. art.5 din HG nr.907/2016 care prevede:,, (1) Documentațiile tehnico - 

economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel: 

c) in cazul obiectivelor noi de investiții : 

(i) studiu de prefezabilitate, după caz; 



(ii) studiu de fezabilitate;  

(v) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 

(vi) proiect tehnic de execuție; 

d) in cazul intervențiilor la construcții existente: 

(iii) documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții; .1 

(iv) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 

(iii) proiect tehnic de execuție; 

c) In cazul obiectivelor mixte de investiții: 

(i) studiu de prefezabilitate, după caz; 

(ii) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația 

de avizare a lucrărilor de intervenții;
 1

 

(iii) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 

(iv) proiect tehnic de execuție. 

(2) Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de 

fezabilitate ori a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții este 

condiționată de aprobarea prealabila de către beneficiarul investiției a notei 

conceptuale  și a temei de proiectare, prevăzute la art. 3  și 4. 

(3) Documentatiile tehnico - economice prevăzute la alin. (1) se 

elaborează de către operatori economici sau persoane fizice autorizate care 

prestează servicii de proiectare In domeniu. 

(4) Elaborarea proiectului tehnic de execuție este condiționată de 

aprobarea prealabila a indicatorilor tehnico - economice  ș i emiterea 

autorizației de construire/desființare a executării lucrărilor." 

 4. art.9 din HG nr.907/2016 care prevede: 

,, (1) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentația 

tehnico - economica, similara studiului de fezabilitate, elaborata pe baza 

expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente ș i, după caz, a studiilor, 

auditurilor ori analizelor de specialitate in raport cu specificul  investiției . 

(2) Scenariul/Opțiunea tehnico - economic(a) optim(a) recomandat(a) 

cuprinde datele și informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2). 

(5) in cazul obiectivelor a căror funcționare implica procese 

tehnologice specifice, componenta tehnologica a soluției tehnice poate 



fi definitivata ori adaptata tehnologiilor adecvate aplicabile pentru 

realizarea investiției, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, 

in condițiile art. 12 alin. (I). 

(6) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții se aproba potrivit 

competentelor stabilite prin  Legea nr. 500/2002, cu modificările   și 

completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(5) Conținutul - cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții este 

prevăzut In anexa nr.5." 

5. art.44 din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale care prevede: 

,, Aprobarea proiectelor de investiții publice locale 

Art. 44. - (I) Documentațiile tehnico-economice  ale obiectivelor de 

investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau in completare din 

bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și 

externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației 

publice locale, se aproba de către autorități le deliberative. 

(2) Documentațiile  tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi , 

care se finanțează din împrumuturi extreme și, în  completare, din transferuri 

de la bugetul de stat și din alte surse, precum și ale celor finanțate integral 

sau în completare din împrumuturi extreme contractate ori garantate de 

stat, indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare Golemului. 

(3) Pentru investițiile destinate prevenirii sau înlăturării efectelor prod use de acțiuni 

accidentale și de calamitați naturale, documentațiile tehnico-econom1ce, precum și notele 

de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investiții cuprinse in poziția globala alte 

cheltuieli de investiții, elaborate și avizate potrivit dispozițiilor legale, se aproba de 

ordonatorii principali de credite, cu informarea imediata a autorităților deliberative. 

(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și 

aproba valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau 1n continuare, 

indiferent de sursele de finanțare ori de competenta de aprobare a acestora, 

In funcție de evoluția indicilor de preturi. Aceasta operați une este supusa 

controlului financiar preventiv propriu." 

6. art. 13 si 14 din Ordinul nr.1162/2020 privind Ghidul de finanțare a 

Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii 

inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public care prevede: 
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ARTICOLUL  13 

Conținutul dosarului de finanțare 

Dosarul de finanțare depus de către solicitanți trebuie sa cuprindă: 

a) formularul cererii de finanțare nerambursabila, completat integral prin 

tehnoredactare, in original, semnat de către reprezentantul  legal sau de 

către lmputemicitul acestuia; 

b) orice act administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul 

legal n condițiile legii, in original, pentru cazul n care cererea de finanțare 

este semnata de către o persoana lmputemicita; 

e) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului de către organul 

teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, 1n termen de 

valabilitate la data depunerii dosarului, de finanțare in original, 1n copie 

legalizata sau emis in spațiul privat virtual; 

f) certificatul de atestare fiscala privind obligațiile de plata către bugetul de stat, emis 

pe nunele 

solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor 

Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, in 

original, in copie legalizata sau emis In spațiul privat virtual; 

e) certificatul de atestare fiscala privind impozitele  i taxele locale  i alte 

venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea 

publica locala In a cărei raza teritoriala 1$i are sediul solicitantul, in termen de 

valabilitate la data depunerii dosarului , In original sau In copie legalizata; 

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe 

numele solicitantului persoana juridica,  eliberat de către Autoritate, in termen 

de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, in original, In copie 

legalizata sau emis prin utilizarea mijloacelor electronice la distanta; 

g) hotărârea consiliului local al solicitantului privind participarea la Program, 1n copie 

certificata 

"conform cu originalul", care va conține: 

(iii) acordul privi nd asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii 

aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului; 

(iv) acordul cu privire la contractarea finanțării și persoana desemnata sa 

reprezinte solicitantul in relația cu Autoritatea; 

• (iii) acordul privind susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului - 



angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publica, 

organizarea   ș i derularea procedurii de achiziție publica și realizarea lucrărilor 

in conformitate cu prevederile legale In vigoare privind achizițiile publice; 

(iv) aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - 

econornici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi 

realizata prin proiect; 

j) audit energetic al obiectivului de investitie, insoțit de raport de audit, elaborat 

sau verificat de un auditor energetic atestat de ANRE, 1n original sau In copie 

certificata "conform cu originalul"; se va depune   ș i o copie certificata 

conform cu originalul a atestatului auditorului care a elaborat/verificat auditul 

energetic; 

k) DALI pentru obiectivul de investitii propus este lntocmita conform 

Hotărârii  Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare  și 

conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările  și completările ulterioare, care sa cuprindă obligatoriu  

următoarele: 

(iii) evidențierea situației actuale: 

3. auditul sistemului actual, cu identificarea minima a corpurilor de iluminat 

existente, a stâlpilor, a rețelelor de distribuție; 

4. identificarea consumului actual in condiții normale de funcț ionare; 

(iv) dovedirea parametrilor proiectați: 

1. rapoarte  și calcule/studii luminotehnice conform standardelor din seria SR 

EN13201, cu respectarea încadrării in clasa de iluminat a drumului/străzii; 

2. evidențierea consumului rezultat din calculele luminotehnice in urma implementării 

proiectului. 

ARTICOLUL  14 

Depunerea dosarului de finanțare 

(articol modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul M M.A.P. nr. 1393/ 2020. in vigoare de la 

14 iulie 2020) 

( l) înscrierea In cadrul programului se realizează prin intermediul aplicației informatice 

puse la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu care va genera automat un cod unic 

de identificare a cererii de finanțare.  

(2) După primirea mesajului de confirmare conținând cod ul unic de înregistrare, In 



termen de 10 zile l ucrătoare, sol icitanții care s-au  înscris In aplicația informatică au obligatia 

de a transmite la sediul AFM, prin poșta/curier, dosarul de finanțare conținând toate 

documentele obligatorii menționate în prezentul ghid. in original, In plic sigilat, având 

menționate ungătoarele informații: 

a) denumi rea  ș i adresa completa ale solicitantului; 

b) titlul: «Programul privind sprijinirea eficientei energetice  și a gestionarii inteligente a 

energiei In infrastructura de iluminat public»; 

c) sesiunea de depunere. 

(3) Nerespectarea termenul ui prevăzut la alin . (2) se considera renunțare la finanțare, 

solicitantul fiind decăzut din dreptul de a depune dosar de financiare. 

(5) Documentele obligatorii prevăzute la art. 13 trebuie sa fie in termen de 

valabilitate la data înscrierii in aplicația informatica a cererii de finanțare. 

Având in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca 

proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate, necesitate si 

oportunitate pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului Consiliului Local 

Bălăceana, județul Suceava,  in forma prezentata. 

 

 

Consilier cl.I (contabil),  

 

Nicolae Anechitei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, 

protectia mediului si turism 

 

R A P O R T    D E   A V I Z A R E 

Nr. 3887 din 29.10.2021 

la proiectul de hotărâre privind participarea la Programul privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea 

sistemului de iluminat public în comuna Bălăceana, jud. Suceava” 

 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, 

protectia mediului si turism, întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, expunerea de 

motive şi raportul de specialitate. 

Comisia avizează proiectul de hotărâre susmenţionat şi-l propune Consiliului  Local 

spre dezbatere  şi aprobare în forma prezentată. 

            Preşedintele comisiei aduce la cunoştinţă faptul că avizul a fost emis cu respectarea 

cvorumului prevăzut de lege. 

 
Nr. consilieri în comisie-9    

 Consilieri prezenţi-9     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-9                  

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 
 

 

 

Preşedinte comisie ,                                                Secretarul comisiei 

Constantin  Todiraş                                              Georgel Grosu                
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