
R O M A N I A 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice si a gestionarii 

inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația 

Fondului pentru Mediu, cu  proiectul investițional :,, Modernizarea sistemului de iluminat 

public prin creșterea eficientei energetice a corpurilor de iluminat  prin gestionarea 

inteligenta a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Bălăceana, 

județul Suceava" 

 

Consiliul local al comunei Bălăceana, județul Suceava 

Având in vedere: 

-Referatul de aprobare al  Primarului comunei Bălăceana, domnul Constantin-

Octavian Cojocariu  în calitatea sa de i nițiator , înregistrat sub nr.3497 din 

27.09.2021; 

     - Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 3501 din 27.09.2021; 

      -   -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.3502 din 27.09.2021; 

In conformitate cu prevederile: 

- art.13 si art.14 din Ordinul nr.1162/2020 pentru  aprobarea  Ghidului de finanțare 

pentru sprijinirea eficienței energetice si gestionarii inteligente a energiei in infrastructura d e 

iluminat public; 

- art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constituia României, republicata; 

- art.3 si 4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 19911997; , , , 

- art.7 alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 



modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

 art.5 si art. 9 din HG 907 /2016 privind etapele de elaborare si conținutul 

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente  obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice; 

- art. 129, alin (2) lit. b) si c) si alin.4 lit.c) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completările ulterioare 

In temeiul prevederilor art. 129, art.133 alin.2, art. 139 si ale art. 196, alin 1, 

lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aproba participarea comunei Bălăceana la Programul privind 

sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in 

infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu 

proiectul investițional :,, Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea 

eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligenta a 

energiei electrice in infrastructura de iluminat public din comuna BĂLĂCEANA, 

județul SUCEAVA". 

          Art.2-Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii pentru ”Realizarea 

Managementului de proiect și implementarea cu success a proiectului, pentru 

obiectivul de investiție Modernizarea sistemului public stradal în comuna Bălăcena, 

Județul Suceava” ' 

Art.3-Comuna Bălăceana va respecta toate cerințele PROGRAMULUI si a 

contractului de finanțare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobării proiectului de 

investiții. 

 Art.4- Se aproba asigurarea si susținerea contribuției financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului , conform docum entațiilor tehnico-economice ce 

urmează a fi aprobate de Consiliul local Bălăceana. 

Art.5 Se aproba contractarea finanțării si se desemnează domnul Octavian-Constantin 

Cojocariu, primarul comunei, sa reprezinte comuna Bălăceana in calitate de solicitant in 

relația cu Autoritatea. 



Art.6-Se aproba susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului si angajamentul 

privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de 

achiziție publica ș i realizarea lucrărilor, in conformitate cu legislația in vigoare privind achizițiile 

publice. 

Art.7- Comuna Bălăceana urmează să aprobe documentația tehnico-economică 

DALI și indicatorii tehnico-economici , inclusiv anexa privind descrierea sumara a 

investiției propuse a fi realizata prin proiect . 

Art.8 Cheltuielile aferente proiectului se prevăd in bugetul local pentru perioada 

realizării investiției și vor fi asigurate din bugetul local, de la Capitol 70020103, Titlu 71,Aliniat 

710130 . 

Art.9 Aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se asigura de către primarul 

comunei Bălăceana,  domnul Octavian-Constantin Cojocariu. 

Art.10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei si prefectului județului SUCEAVA 

si se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei , precum si pe pagina de internet 

www.comunabalaceana.ro  

Preşedinte de şedinţă, 

Vasile Bliorțu 

Contrasemnează, 

Pentru secretarul general al comunei - Elena Beşa,  

Consilier cl.I-Elvira Petrișor 

Bălăceana, 27 septembrie   2021 

NR. 60 

U.A.T. Bălăceana, Consilier cl.I- Nicolae Anechitei 
__________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali 

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abțineri:0 


	In conformitate cu prevederile:

