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HOTĂRÂREA NR. 40/2020 

privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la Programul privind sprijinirea eficienţei 

energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public  

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 9 iulie 2020, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 3670/2020 şi raportul 

nr.3671/2020  întocmit de Biroul managementul proiectelor, 

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

 În conformitate cu prevederile Ordinul ministrul 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 şi  prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. 

d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă participarea oraşului Copşa Mică la Programul privind sprijinirea eficienţei 

energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. 

 Art. 2. Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor 

eligibile ale proiectului, respectiv suma de 57.256,39 lei inclusiv TVA, adica 10,2 % din totalul cheltuielilor 

eligibile. 

 Art. 3. Se aprobă contractarea finanţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu 

Autoritatea, respectiv primarul oraşului Copşa Mică. 

 Art. 4. Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului în suma de 4.843,61 lei inclusiv 

TVA, adica 0,86% din valoarea totală. 

 Art. 5. Documentaţia de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi 

realizarea lucrărilor se vor face în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice. 

 Art. 6. Se aprobă documentatia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici, astfel: 

- Total C+M: 410.601,75 lei + TVA; 

- Total general: 476.175,54 lei + TVA; 

- Numar aparate de iluminat noi (modernizate) = 534 buc: 

- Durata de realizare - 6 luni. 

 Art. 7. Descrierea investitiei este prevazută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 8. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului 

Copşa Mică. 

 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 9 iulie 2020 

 

 

 Presedinte de şedinţă     Contrasemnează 

 

 Comiza Cornel     Secretar general  
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Difuzat: 1 ex. Primar; 1 ex. Inst. Prefectului; 2 ex. BMP; 1 ex. dosar 


