
    

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

 privind finalizarea componentei „ Modernizarea sistemului de iluminat public” , în cadrul 

Proiectului Achizitie utilaj pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Modernizarea 

sistemului de iluminat public in comuna Barcea, judetul Galati 

 

 Inițiator: Zamfir Constantin , primarul  comunei Barcea, judetul Galati; 

 Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare : 5909/15.07.2021 ;                            

Consiliul  Local  al  comunei Barcea, județul  Galați, întrunit în ședintă ordinară in  ziua de 

21.07.2021; 

 Având  in  vedere  Referatul de aprobare inregistrat  la  nr. 5910/15.07.2021  a domnului 

Zamfir Constantin , primarul  comunei Barcea, judetul Galati ; 

 Având  in  vedere  raportul de specialitate inregistrat  la nr. 5911/15.07.2021 intocmit de  

compartimentul  de resort  din aparatul de specialitate al primarului comunei Barcea; 

            Având in vedere avizul comisiilor de specialitate  nr. 1, 2 si 3; 

            Având în vedere H.C.L. nr. 20 din 16.05.2018 privind  aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici pentru proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public  in comuna Barcea, 

judetul Galati”;  

            Având în vedere H.C.L. nr. 21 din 16.05.2018 privind implementarea proiectului „Achizitie 

utilaj pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Modernizarea sistemului de iluminat 

public in comuna Barcea, judetul Galati”; 

            Având in vedere art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată;                             

Avand in vedere art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

            Având in vedere art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii ;              

Având in vedere prevederile art. 129 alin. (1) , alin.(2) lit. „d” , coroborat cu alin. (7) lit.„h” din 

O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ;          

              În baza  art. 139 alin. (3) , art.196, alin (1), lit.”a” din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019  privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

            Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico- economici la final de Proiect pentru componenta  

„Modernizarea sistemului de iluminat public”, după cum urmează : 

 

-  Indicatorii economici  

- Valoarea totală inclusiv     TVA : 355.541,45 lei 

- Valoarea totală   fără          TVA : 298.774,33 lei  

- Investiția de bază inclusiv  TVA : 323.768,45 lei 

- Investiția de bază fără         TVA : 272.074,33 lei . 

Art. 2.  Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.  

 Art. 3. Caracteristicile tehnice ale sistemului de iluminat public sunt în conformitate cu 

Proiectul tehnic și Caietul de sarcini . 

Art. 3.  Proiectul deservește un număr de 4.957 locuitori. 
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              Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Barcea, județul Galați .  

             Art. 5. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Galați în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate, primarului comunei Barcea, persoanelor interesate și 

se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei  Barcea .  

               (2) Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul Primăriei Comunei   

Barcea și pe pagina web a Primăriei Comunei Barcea  www.primaria-barcea.ro .    

 

         

 

 

 

         Inițiator de proiect , 

                  Primar,                                                                                                   Avizează ,                         

         ZAMFIR CONSTANTIN                                                                          Secretar general,                               

                                                                                                                      Cristian Constantina  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri ce compun Consiliul local  =   15   consilieri 

Total Consilieri prezenţi  la şedinţă              =         consilieri 

Au votat  « PENTRU »       , Au votat « ÎMPOTRIVĂ »  ,  Abţineri      
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