ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 47 DIN 07.07.2020
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a
indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție “Modernizarea
sistemului de iluminat stradal al comunei Unirea”
CONSILIUL LOCAL al comunei Unirea, întrunit în şedinţa publică
extraordinară cu convocare de îndată, în ziua de 07.07.2020,
Având în vedere:
- Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 237 din
12.06.2020 privind deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul
Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei
în infrastructura de iluminat public – finanțat din vânzarea certificatelor de emisii de gaze
cu efect de seră;
- Referatul de aprobare, pentru inițierea proiectului de hotărâre, întocmit de
Primarul comunei Unirea, Dl. Alba Gheorghe, nr. 4159 din 03.07.2020, prin care se
propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea
documentaţiei tehnice faza
Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, proiect nr. 07/2020, pentru
obiectivul de investiție “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Unirea” și
aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți;
- Raportul de specialitate al compartimentului buget finanțe, contabilitate, taxe și
impozite nr. 4160 din 03.07.2020, privind aprobarea documentaţiei tehnice faza
Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, proiect nr. 07/2020, pentru
obiectivul de investiție “Modernizarea sistemului de iluminat stradal încomuna Unirea și
aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 1, 2 și 3, din
cadrul Consiliului local al comunei Unirea;
În conformitate cu prevederile:
- art. 9 și art. 10 din HG nr. 907/2016 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;
- art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
- art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3), lit. a) şi e), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă depunerea și implementarea proiectului “Modernizarea
sistemului de iluminat stradal în comuna Unirea”, în cadrul Programului privind sprijinirea
eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat
public, finanțat prin Administrația fondului de mediu, pentru îmbunătățirea iluminatului
public in comuna Unirea.
Art. 2. Se aprobă documentația tehnico-economică faza Documentație de
Avizare a Lucrărilor de Intervenție, proiect nr. 07/2020, pentru obiectivul de investiție

“Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Unirea”, conform anexei nr. 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiți
“Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Unirea” cuprinși în anexa nr. 2 și
descrierea sumara a investiției cuprinsă în anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 4. Se aprobă devizul general al obiectivului de investiție “Modernizarea
sistemului de iluminat stradal în comuna Unirea”, în valoarea totală de 1.438.888,50 lei
(inclusiv TVA), din care C+M 1.330.598,50 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 4 la
prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aproba contractarea finanţării cheltuielilor pentru obiectivul de investiţii
„Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Unirea” prin Programul privind
sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public.
Art. 6. Se împuterniceşte dl. Alba Gheorghe, Primarul comunei Unirea, să
reprezinte Comuna Unirea în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu.
Art. 7. Se aprobă susținerea de la bugetul local al comunei Unirea a contribuției
financiare proprie in valoare totală de 439.996,55 lei (inclusiv TVA).
Art. 8. Se aprobă susținerea de la bugetul local al comunei Unirea a contribuţiei
financiare proprie, aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentând 30% din
cheltuielile eligibile, in valoare de 428.096,55 lei (inclusiv TVA).
Art. 9. Se aprobă susținerea de la bugetul local al comunei Unirea a contribuţiei
financiare proprie, aferentă cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 11.900 lei
(inclusiv TVA).
Art. 10. Se aproba elaborarea documentaţiei de achiziţie, organizarea şi
derularea procedurilor de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu
prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.
Art. 11. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în
termenele prevăzute de Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
compartimentul buget finanțe, contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de
specialitate a Primarului comunei Unirea.
Art. 13. (1). Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba,
Primarului comunei Unirea, compartimentului buget finanțe contabilitate taxe și impozite,
compartimentului achiziții publice și compartimentului urbanism.
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei
comunei Unirea și pe pagina de internet www.primariaunireaalba.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Claudia-Ioana HETEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

Notă: Consilieri în funcție:15, Consilieri prezenți: 13
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 ”abțineri”

