
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. //iX 
DI1 ţ .07.2018 

Privind: Acordul de principiu aI Consiliului Local cu privire la realizarea investitiei 
Montarea corpurilor de iluminat LED prin inlocuirea celor existente si utilizarea surselor 

regenerabile de energie(panouri fotovoltaice) in mun.Tecuci, jud Galati, prin finantarea 
prin Programul Operational Regional, AP 3, P1 3.1, operatiunea C. 

Iniţ iator: Mîrza Vasilica Cristinel-consilier local si Lovin Valeria Olimpia-consilier local, 
Municipiului Tecuci, jud.Galaţ i; 

Număr de înregistrare ş i data depunerii proiectului : 65236/24.07.20 1 8 	. 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  td/ 5 	..în 

data de .2C .07.2018; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub nr.65237/24.07.20 1 8; 
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Fonduri Europene înregistrat sub nr.65238 

/24.07.2018; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
- prevederile art.45, alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 36, alin.2, lit. b si alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.45 alin.6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.78 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului 

Local al Municipiului Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr.21/30.01.2018; 
In baza art.45 alin.2 si art.1 15 alin.1 lit b din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica Iocala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aproba acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci cu privire la realizarea 
investitiei Montarea corpurilor Je iluminat LED prin inlocuirea celor existente si 
utilizarea surselor regenerabile de energie (panouri fotovoltaice) in mun. Tecuci, jud. 



Galati prin finantarea prin Programul Operational Regional, AP 3, P1 3.1, operatiunea 
C, in limita fondurilor disponibile si a solutionarii litigiilor eu Soeietatea Romlux Lighting 
Targoviste. 
Art.2. Pentru obiectivul prevazute la art. 1 se va initia procedura de achizitie publica pentru 
elaborarea studiilor de fezabilitate si ulterior, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor 
de investitii; 
Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului U.A.T. 
Municipiului Tecuci. 

INŢĂ , 	 SECRETAR 

Jr. FOTACHE VALERICA 

.&y 

I U 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 65237/24.07.2018 

Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local cu privire la realizarea investitiei 
Montarea corpurilor de iluminat LED prin inlocuirea celor existente si utilizarea surselor 

regenerabile de energie(panouri fotovoltaice) in mun.Tecuci, jud Galati, prin finantarea 
prin Programul Operational Regional, AP 3, P1 3.1, operatiunea C. 

Conform art.45, alin.6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu prevederile art. 78, alin. 1 din 
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Tecuci aprobat prin H.C.L. 
nr.21/30.01.2018 proiectele de hotarare pot fi propuse de catre consilieri locali cu sprijinul 
aparatului de specialitate al Primarului. 

In conformitate cu prevederile art.45 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind frnantele publice 
Iocale, actualizata, obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se cuprind 
in programele de investitii anuale, anexe la buget, numai daca, in prealabil, documentatiile 
tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea 
efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor, au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor 
legale. 

Avand in vedere apelul de proiecte POR, AP 3, P1 3.1, operatiunea C, si oportunitatea 
depunerii unei cereri de finantare in scopul realizarii obiectivului de investitii:Montarea 
corpurilor de iluminat LED prin inlocuirea celor existente si utilizarea surselor 
regenerabile de energie (panouri fotovoltaice) in mun. Tecuci, jud. Galati, este necesar 
acordul de principiu al Consiliului Local. 

Prin intermediul obiectivului Montarea corpurilor de iluminat LED prin inlocuirea 
celor existente si utilizarea surselor regenerabilede energie (panouri fotovoltaice) in mun. 
Tecuci, jud. Galati, vor fi sprijinite actiuni/activitati specifice realizarii de investitii pentru 
cresterea eficientei energetice in iluminatul public, respectiv: 

• inlocuirea lampilor cu un consum ridicat de energie electrica cu iluminat prin utilizarea unor 
lampi cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viata si asigurarea confortului 
corespunzator (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalatiilor electrice-stalpi, retele, etc.; 

• utilizarea surselor regenerabile de energie; 
• orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului; 



Realizarea documentatiilor tehnico-economice a obiectivelor de investitii care vor fi finantate 
prin sprijinul pub!ic nerambursabil acordat in cadrul acestor subprograme va fî de 98% din 
totalul cheltuielilor eligibile, diferenta de 2% fiind contributia beneficiarului din fonduri proprii. 

Fata de cele mai sus , este de competenta Consiliului Local sa delibereze cu privire la proiectul 
de hotarare, in sedinta. 

Consilier local, 
Mîrza Vasilica Cristinel 
Lovin Valeri,, a Olimpia 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 65238/24.07.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Acordul de principiu al Consiliului Local cu privire Ia realizarea investitiei 
Montarea corpurilor de iluminat LED prin inlocuirea celor existente si utilizarea surselor 

regenerabile de energie(panouri fotovoltaice) in mun.Tecuci, jud Galati, prin finantarea 
prin Programul Operational Regional, AP 3, P1 3.1, operatiunea C. 

În conformitate cu Lega nr. 215/2001 a administra ţiei pub!ice locale, cu modific ările si 
completările ulterioare, Consiliul Local aI Municipiu!ui Tecuci este cel care hot ără te asupra 
contract ării si realizării proiectelor de dezvoltare si investiţ ii ale administraţiei publice locale, 
precum si asupra particip ării Ia programele cu finan ţare european ă  nerambursabil ă, în funcţ ie de 
necesităţile obiective ale comunit ăţ ii. 

In conformitate cu prevederile din Legea Finan ţelor Publice nr.273/2006, cu modific ările 
i completările ulterioare, autorit ăţile publice locale, în limitele si condi ţiile Iegii, pentru buna 

desfă urare a activităţ ilor specifice administraţiei publice locale. 

Avand in vedere expunerea de motive a initiatorilor Mirza Vasilica Cristinel - consilier 
local si Lovin Valeria Olimpia - consilier local, si oportunitatea apelurilor de proiecte se solicita 
acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci in vederea depunerii unor cereri de finantare in 
scopul realizarii obiectivului de investitii: Montarea corpurilor de iluminat LED prin 
inlocuirea celor existente si utilizarea surselor rgenerabile de energie (panouri fotovaltaice) 
in mun. Tecuci, jud. Galati 

Pentru obiectivu! Montarea corpurilor de iluminat LED prin inlocuirea celor 
existente si utilizarea surselor rgenerabile de energie (panouri fotovaltaice) in mun. Tecuci, 
jud. Galati vor fi sprijinite ac ţiuni/activităţi specifice realiz ării de investi ţii pentru cre şterea 
eficienţei energetice în iluminatul public, respectiv: 

• 	înlocuirea I ămpilor cu un consum ridicat de energie electric ă  cu iluminat prin 
utilizarea unor l ămpi cu eficien ţă  energetică  ridicată, durată  mare de viaţă  si asigurarea 
confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instala ţiilor electrice - stâlpi, 
reţele, etc.; 

• 	achizi ţionarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 
• 	crearea/ extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public în localit ăţile 

urbane; 
• 	utilizarea surselor regenerabile de energie; 
• 	orice alte activit ăţi care conduc la îndeplinirea realiz ării obiectivelor proiectului; 
• 	realizarea de strategii pentru eficien ţă  energetic ă  (ex. strategii de reducere a CO2) 

care au proiecte implementate prin POR 2014 - 2020. 



Masurile prevazute in obiectivul respectiv vor aduce beneficii importante Iocuitorilor 
Municipiului Tecuci prin cresterea nivelului de trai si prin protejarea mediului inconjuratoar. 

Rata de cofinanţare in cadrul prezentelor apeluri de proiecte: 
• 	Rata de cofinan ţare din partea Uniunii Europene este de 85% din valoarea totală  

a cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regional ă  (FEDR); 
• 	Rata de cofinan ţare din partea Bugetului de Stat este de 13 % din valoarea total ă  a 

cheltuielilor eligibile ale proiectului; 
Rata de cofinan ţare din partea Solicitantului este de 2 % din valoarea total ă  a cheltuielilor 

eligibile ale proiectului. 

Având în vedere Expunere de motive a ini ţiatorilor de proiect, consider ăm ca proiectul de 
hotărâre îndep1inete condi ţiile de legalitate pentru a fi adoptat. 

Sef Birou Fonduri Europene: 
Constantin Rodica 



Anexa la HCL nr. 	din 9.07.2018 

Nr.Crt. Investitia Programul si 
Masura pentru care 
se propune 
finantarea 
investitiei  

Obsearvatii 

Montarea corpurilor de iluminat Programul PT,Standardele de 
LED prin inlocuirea celor existente Operational cost,DALI,Cererea de 
si utilizarea surselor regenerabile Regional(POR)2014- finantare ,se vor realiza 
de energie(panouri fotovoltaice) in 2020,Axa Prioritara pana la 31.07.2018 
mun.Tecuci,j ud. Galati 3 Sprij inirea 

tranzi ţiei către o 
economie 
cu emisii scăzute de 
carbon,Prioritatea de 
Investitii 3.1, 
Operatiunea C 
Iluminat public  

Data:24.07.201 8 

Consilieri Locali: 

Mirza Vasilică  Cristinel 

Lovin Valeria Olimpia 


