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R O M Â N I A                                            

      

CONSILIUL LOCAL ROSEȚI 

 JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                                                                                             COMUNA ROSEȚI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                                 cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                    E-mail : primariaroseti@yahoo.com 

HOTĂRÂRE  

privind participarea comunei Roseți, județul Călărași la “Programul privind sprijinirea 

eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public”și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ‘’Eficientizarea și 

modernizarea iluminatului public în comuna Roseți, județul Călărași’’ 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de  29 Iulie 2020; 

Analizând: 

-Raportul  compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 4826/27.07.2020, 

-Referatul de aprobare al primarului  înregistrat cu nr. 4827/27.07.2020 prin care se propune 

participarea comunei Roseți,județul Călărași la “Programul privind sprijinirea eficienței energetic 

și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ‘’Eficientizarea și modernizarea iluminatului public 

în comuna Roseți, județul Călărași’’, 

-Avizul comisiei de specialitate înregistrat cu nr. 4938/29.07.2020, 

-Prevederile H.C.L.nr.37/29.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință, 

 Având în vedere: 

-Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare 

şi ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

-Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 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, 

-Prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1162/3.06.2020 pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu modificările aduse prin 

Ordinul 1393/14.07.2020, 

-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu  completările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b) corelat cu prevederile alin.(4) lit.d), art. 139 

alin.(3) lit.d) art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ  cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseți, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă participarea  comunei Roseți, județul Călărași la "Programul privind sprijinirea 

eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public". 

Art.2. Se aprobă asigurarea și susținerea din bugetul local  a contribuției financiare proprii 

aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului‘’Eficientizarea și modernizarea iluminatului public 

în comuna Roseți, județul Călărași’’, reprezentând 10% din valoarea eligibilă aferentă tuturor 
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activităților. 

Art.3.Se aprobă contractarea finanţării şi se mandatează  primarul comunei Roseți, județul 

Călărași să reprezinte comuna Roseți, județul Călărași în relaţia cu Autoritatea   Administraţia 

Fondului pentru Mediu. 

Art.4.Se aprobă susţinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului‘’Eficientizarea și modernizarea iluminatului public în comuna Roseți, județul 

Călărași’’ în valoare 31.535 ron. 

Art.5. Comuna Roseți, județul Călărași se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie 

publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din ghidul 

solicitantului. 

Art.6.Se  aprobă documentația tehnico – economică, faza DALI,  caracteristicile principale și 

indicatorii tehnico–economici  ai  obiectivului  de  investiții ‘’Eficientizarea și modernizarea 

iluminatului public în comuna Roseți, județul Călărași’’cuprinși în anexa privind descrierea 

sumară a investiției, anexă care  face  parte integrantă  din  prezenta hotărâre. 

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Roseți, județul Călărași prin intermediul aparatului  de  specialitate. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al  

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul 

Călărași şi se aduce la cunoştinţă publică  prin publicarea pe pagina de internet la adresa 

www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei 

Roseți.   

 

 

 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                                                       Contrasemnează,                                         

Daniel BARBU                                                                                                Secretar general  

 Lavinia TĂNASE 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 42 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 29Iulie 2020 

http://www.comunaroseti.ro/

