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HOTĂRÂREA NR 38/2020
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de

investiții ”Modernizare sistem de iluminat public în comuna Valea Crișului,
județul Covasna”

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 12.06.2020
Luând act de proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Valea

Crişului, în calitatea sa de iniţiator, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, precum şi avizul secretarului general al comunei Valea Crişului,

Ţinând seama de prevederile:
- Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare; 
- art.  8  şi  9  din  Carta  europeană a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Ordinul Ministerului Mediului,  Apelor şi Pădurilor nr 1162/2020  pentru aprobarea

Ghidului de finanţare a Programului  privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

- H.G.R.  nr  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al
documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

- Documentaţia  tehnică  elaborată  de  SC  CRISBO  COMPANY  SRL,  Iaşi  Proiect  nr
97/2020 aferentă obiectivului de investiţii ”Modernizare sistem de iluminat public în comuna
Valea Crişului, judeţul Covasna”

Având în vedere prevederile art. 129 alin (2) lit ”b!, alin (4) lit ”d” şi art 196 alin (1) lit ”a”
din O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. -  Se  aprobă Documentaţia  de  Avizare  a  Lucrărilor  de  Intervenţie  (D.A.L.I)
pentru obiectivul de investiţii  ”Modernizare sistem de iluminat public în comuna
Valea  Crișului,  județul  Covasna”, Proiect  nr  97/2020,  întocmit  de  SC  CRISBO
COMPANY SRL, Iaşi conform anexei la prezenta.

Art. 2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului ”Modernizare sistem
de iluminat public în comuna Valea Crişului, judeţul Covasna” după cum urmează:



a. Indicatori economici:
 Valoare totală fără TVA: 499.753,63 lei
 Valoare C+M fără TVA: 360.167,78  lei
 Valoare totală cu TVA: 593.962,43 lei

b. Indicatori tehnici:

 Obiectivul de investiţii propus a fi realizat, vizează înlocuirea şi completarea sistemului
de iluminat public existent intravilanul comunei Valea Crişului

 Modernizarea constă în achiziţionarea a unui număr de 328 corpuri de iluminat ce
folosesc tehnologia LED astfel:

- 64 corpuri cu putere instalată 53 W;
- 264 corpuri cu putere instalată 22 W; 

 Puterea instalată totală a sistemului nou proiectat, este de 9,20 kW, rezultând o eco-
nomie de energie de 79,73 % pe an şi costuri de întreținere 0 (pentru un timp de funcţio-
nare mediu de 4.150 ore/an)

 Durata de garanţie a echipamentelor şi lucrărilor este de 5 ani, cu o durată normată de
viaţă de 11 ani.

Art. 3. Orice cheltuieli impuse pentru realizarea obiectivului prevăzut la art.1, precum
şi cheltuielile  de întreţinere şi  exploatare  pentru acesta  se suportă din venituri  proprii  ale
bugetului local şi/sau împrumuturi, venituri de la bugetul de stat.

Art.  4. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 12.06.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
                Secretar general al comunei
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