
    

                                                    ROMÂNIA                                   
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL SCÂNTEIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea începerii investiţiei “ REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE

ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA SCÂNTEIA, JUDEŢUL IALOMIŢA”

Consiliul Local al comunei Scânteia, judetul Ialomita, intrunit in şedinţa extraordinară 
cu convocare de îndată din 06.07.2020;
           Având in vedere prevederile:
-art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
-art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;  
-HG907/2016
-Ghidul de finanțare in cadrul Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 
gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public;
-prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” ale 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
          Analizând:
-raportul compartimentului de specialitate;
-referatul de aprobare al Primarului;
           În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. - Se aproba participarea Comunei  Scânteia in cadrul Programului privind sprijinirea
eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.
 Art. 2. –  Comuna Scânteia va respecta toate cerintele PROGRAMULUI  si a contractului de
finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. In acest sens, in
conformitate  cu  art.  13  g)  din  a)  Ghidul  de  finanțare  al  Programului  privind  sprijinirea
eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public,
aproba participarea la Program, respectiv:
- Isi  exprima  acordul  privind  asigurarea  şi  susţinerea  contribuţiei  financiare  proprii
aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 33 % , respectiv 183,351.34 lei.
- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării.
- Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului in valoare de 47,994.33 lei.
 - Isi  exprima  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.



 Valoarea totala a investitiei este de 507,994.02 lei fara TVA, respectiv 603,604.44 lei 
TVA inclus.

 Valoarea eligibila a proiectului: 555,610.11 lei.

 Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 372,258.77 lei.

 Valoarea cheltuielilor neeligibile 47,994.33 lei.

 Obiectivul se refera la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public in 
intravilanul comunei Scânteia.

 Modernizarea consta in achizitionarea a 443 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia
LED cu putere instalata 443x30w.

 Puterea instalata totala a sistemului nou proiectat este de 13.290 kw, rezultand o 
economie de energie de 59.12 % pe an, si costuri de intretinere 0 (pentru un timp de 
functionare mediu de 4150 ore/an).

 Durata de garantie a echipamentelor si lucrarilor este de 5 ani, cu o durata normata de
viata de 11 ani.

Art. 3.  – Pana la finalizarea contractului de finantare Comuna Scânteia va respecta cerinta
PROGRAMULUI  cu  privire  la  delegarea  gestiunii  sistemului  de  iluminat.  In  acest  sens
furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se va realiza prin intermediul unui operator
în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4 ) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare
de utilități  publice,  republicată,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  care prevede că
serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor
operatori  regionali  definiţi.  In  acest  sens,  se  aproba  elaborarea  documentatiilor  tehnice
necesare inceperii procedurilor de delegare a gestiunii privind serviciul de iluminat public.
Art. 4.1 - Se aproba  indicatorii tehnico-economici ai DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A
LUCRĂRILOR  DE  INTERVENŢII  –  proiect  nr.  540/2020  elaborator  SC  CONSTAN
CONSTRUCT S.R.L,  ce  va  fi  depus  in  cadrul  Programului  privind  sprijinirea  eficienţei
energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public– denumit
in continuare PROGRAM, conform Anexei numărul 1 la prezenta hotărâre.
Art. 4.2 Indicatorii tehnico economici sunt cei detaliati in cadrul D.A.L.I. conform devizului
general – Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea totala a obiectivului
este  603,604.44 cu TVA (507,994.02 Fara TVA) din care  C+M: 517,248.66 Lei,  valoare
inclusiv TVA, conform devizului general.
Art.  5  -  Persoana  desemnata  sa  reprezinte  Comuna  Scânteia  in  relatia  cu  Administratia
Fondului de Mediu este doamna Filipoiu Mirela, functia consilier achiziţii publice.
Art. 6.  –Aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se asigură de către primarul comunei
Scânteia, judeţul Ialomiţa. 
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Ialomiţa și se aduce la cunoștință
publică  prin  afișarea  la  sediul  primăriei,  precum  și  pe  pagina  de  internet
www.primariascanteia.ro. 

        Preşedinte de şedinţă,                                                    Contrasemnează,                             
         Consilier: Niţă Stan                                            Secretar: David Carmen Georgiana  
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                                                                      Anexa nr. 1 la HCL nr. 32/06.07.2020

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea
sistemului de iluminat public din comuna Scânteia, judeţul Ialomiţa ”

Valoare totala eligibila 555,610.11

Finantare nerambursabila 372,258.77

FN in %din valoarea total eligibila 67.00%

Valoarea totala a proiectului 603,604.44

Contributia proprie - % 33.00%

Contributia proprie - valoric 183,351.34

Ch neeligibile 47,994.33

Total cheltuieli beneficiar 231,345.67

Punctaj

I. Economie de energie

Economie de energie 59.12%

Prag minim 40.00%

Ec pt punctaj 19.12%

Puncte pt ec de energie 38.24

II. Contributia proprie

Procent Contributiei proprii 33.00%

Contributie care se puncteaza 23.00%

Punctaj pt contributie  23.00

Punctaj Final 61.24
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         Consilier: Niţă Stan                                            Secretar: David Carmen Georgiana  


