REPARTIZAT LA :
Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3
Birou Planificare și Implementare Proiecte
Data depunere avize/rapoarte:
Primar,
Harpa Vasilică

Secretar general,
jr. Sabin Isabela

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ
Proiect
HOTĂRÂRE
Pentru modificarea și completarea HCL nr. 134 din 07.07.2020
privind aprobarea începerii investiției ”Modernizare sistem de iluminat public
stradal în orașul Tg. Neamț, jud. Neamț”
Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
d) HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
e) Ghidul de finanțare pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie
electrică cu corpuri de iluminat cu LED – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
f) HCL nr. 134 din 07.07.2020 privind aprobarea începerii investiției ”Modernizare sistem de
iluminat public stradal în orașul Tg. Neamț, jud. Neamț”
Ţinând cont de Referatul de aprobare nr. 12080 din 14.09.2020 înaintat de Primarul oraşului
Târgu - Neamţ şi de Raportul de specialitate nr. 12079 din 14.09.2020 al Biroului Planificare şi
Implementare Proiecte din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ;
În temeiul art. 129 alin (2) lit. ”b”, ale art.139 alin. (3), ale art. 196 alin.1 lit. „a”, ale art.243
alin.(1) lit.”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Art. 2 din H.C.L. nr. 134 din 07.07.2020 se modifică după cum urmează:
Orașul Târgu-Neamț va respecta toate cerințele PROGRAMULUI și a contractului de
finanțare ce ar urma să fie semnat în cazul aprobării proiectului de investiții. În acest sens, în
conformitate cu Art. 13 a) și g) Ghidul de finanțare al Programului privind sprijinirea eficienței
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobă
participarea la Program, respectiv:

Își exprimă acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente
cheltuielilor eligibile ale proiectului în procent de 15,45%.
Își exprima acordul cu privire la contractarea finanţării;
Își exprima acordul privind susţinerea în totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului (angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi
derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale
în vigoare privind achiziţiile publice)
Art. 2. Art. 3 din H.C.L. nr. 134 din 07.07.2020 se modifică după cum urmează:
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A
LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – proiect nr. 20/2020, elaborator SC LUCRIS SERV SRL, ce va
fi depus în cadrul Programului, conform anexei la prezenta hotărâre.
Valoarea totală a investiției este de 986.240,07 lei fără TVA, respectiv 1.173.625,69 lei TVA
inclus, din care C+M 855.610,67 lei TVA inclus. Valoarea eligibilă a proiectului este de 944.500,56
leu fără TVA, respectiv 1.123.955,67 lei TVA inclus. Valoarea neeligibilă a proiectului este de
41.739,51 lei fără TVA, respectiv 49.670,02 lei TVA inclus.
- Obiectivul se refera la înlocuirea și completarea sistemului de iluminat public în
intravilanul Orașului Târgu-Neamț. Modernizarea constă în achiziționarea a 560 corpuri de
iluminat ce folosesc tehnologia LED astfel: 70 corpuri cu puterea instalată de 20W, 114
corpuri cu putere instalată 30W; 117 corpuri cu putere instalată 45W; 259 corpuri cu putere
instalata 60W;
- Puterea instalată totală a sistemului nou proiectat este de 25,625 kW, rezultând o economie
de energie de 72,42% pe an.
Art. 3. Celelalte articole din H.C.L. nr. 134 din 07.07.2020 rămân neschimbate.
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 135 din 20 iulie 2020 pentru
modificarea și completarea HCL nr. 134 din 07.07.2020 privind aprobarea începerii investiției
”Modernizare sistem de iluminat public stradal în orașul Tg. Neamț, jud. Neamț”.
Art. 5. Secretarul oraşului Târgu-Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri
instituţiilor şi persoanelor interesate.
Iniţiator,
Primar,
Harpa Vasilică

Avizează,
Secretar General oraș,
Jr. Sabin Isabela
Tehnoredactat,
Amihăilesei Daniel

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ
- PRIMAR NR. 12.080 DIN 14.09.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre

Pentru modificarea și completarea HCL nr. 134 din 07.07.2020 privind aprobarea
începerii investiției ”Modernizare sistem de iluminat public stradal în orașul Tg.
Neamț, jud. Neamț”

Proiectul Modernizare sistem de iluminat public stradal în orașul Tg. Neamț, jud. Neamț va
fi depus spre finanțare în cadrul in cadrul Programului de finanțare pentru înlocuirea corpurilor de
iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED finantat de Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor.
Obiectivul se refera la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public in intravilanul
Orașului Târgu-Neamț.
Modernizarea consta in achizitionarea a 560 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia LED
astfel: 70 corpuri cu putere instalata 20W, 114 corpuri cu putere instalata 30W; 117 corpuri cu putere
instalata 45W; 259 corpuri cu putere instalata 60W.
Prin HCL nr. 134 din 07.07.2020 a fost aprobat obiectivul de investiție Modernizare sistem de
iluminat public stradal în orașul Tg. Neamț, jud. Neamț și indicatorii tehnico economici aferenți,
dar au intervenit unele modificări în cadrul documentației.
- Valoarea totală a investiției este de 986.240,07 lei fără TVA, respectiv 1.173.625,69 lei TVA
inclus, din care C+M 855.610,67 lei TVA inclus. Valoarea eligibilă a proiectului este de
944.500,56 leu fără TVA, respectiv 1.123.955,67 lei TVA inclus. Valoarea neeligibilă a
proiectului este de 41.739,51 lei fără TVA, respectiv 49670,02 lei TVA inclus.
- Finanțare nerambursabilă – 1.000.000 lei
- Contribuție proprie 173.625,69 lei (123.955,67 lei cheltuieli eligibile și 49.670,02 lei cheltuieli
neeligibile).

PRIMAR,
HARPA VASILICĂ

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ
Birou Planificare şi Implementare Proiecte
NR. 12.079 DIN 17.07.2020

AVIZAT,
PRIMAR
HARPA VASILICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre

Pentru modificarea și completarea HCL nr. 134 din 07.07.2020 privind aprobarea
începerii investiției ”Modernizare sistem de iluminat public stradal în orașul Tg.
Neamț, jud. Neamț”

Proiectul Modernizare sistem de iluminat public stradal în orașul Tg. Neamț, jud. Neamț va
fi depus spre finanțare în cadrul in cadrul Programului de finanțare pentru înlocuirea corpurilor de
iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED finantat de Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor.
Obiectivul se refera la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public in intravilanul
Orașului Târgu-Neamț.
Modernizarea consta in achizitionarea a 560 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia LED
astfel: 70 corpuri cu putere instalata 20W, 114 corpuri cu putere instalata 30W; 117 corpuri cu putere
instalata 45W; 259 corpuri cu putere instalata 60W.
Străzile de pe care se vor înlocui corpurile de iluminat sunt: Mihail Sadoveanu, Ion Creangă,
Mihai Eminescu, Ștefan cel Mare, Mărășești, Cuza Vodă, Slt. Radu Teoharie, 22 Decembrie, 1
Decembrie 1918, Cetății, Busuiocului, Română, Slt. Roșescu, Str. Transilvaniei, Fdt. Șoimului.
Puterea instalată totală a sistemului nou proiectat este de 25,625 kW, rezultând o economie de
energie de 72,42% pe an.
- Valoarea totală a investiției este de 986.240,07 lei fără TVA, respectiv 1.173.625,69 lei TVA
inclus, din care C+M 855.610,67 lei TVA inclus. Valoarea eligibilă a proiectului este de
944.500,56 leu fără TVA, respectiv 1.123.955,67 lei TVA inclus. Valoarea neeligibilă a
proiectului este de 41.739,51 lei fără TVA, respectiv 49670,02 lei TVA inclus.
- Finanțare nerambursabilă – 1.000.000 lei
- Contribuție proprie 173.625,69 lei (123.955,67 lei cheltuieli eligibile și 49.670,02 lei cheltuieli
neeligibile).

Birou Planificare şi Implementare Proiecte,
Amihăilesei Constantin Daniel

Director economic,
Ec. Iosub Ecaterina

