
 
 

 
ROMANIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

CRISTIAN 
                                                        
 

 HOTĂRÂREA NR. 149/25.11.2021 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a 
obiectivului de investiții  “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna  

Cristian,  Județul Brașov” și participarea la Programul privind creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public  

 
Consiliul Local al Comunei Cristian întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.11.2021; 
Analizând temeiurile juridice: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
c) art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2 alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 e) HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico 
– economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
f)Ghidul de finanțare aferent Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii 
de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Fondului 
pentru Mediu - denumit în continuare PROGRAM publicat în Monitoul Oficial, partea I, nr. 
995/18.X.2021; 
g ) art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere: 
a) Raportul de specialitate nr. 198888/15.11.2021, prin care Compartimentul Achiziții Publice  
solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a 
obiectivului de investiții  “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna  
Cristian,  Județul Brașov” și participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public ; 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.  19 de pe completare ordinea de zi prin 
care se solicită aprobarea  indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-
economice a obiectivului de investiții  “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în 
comuna  Cristian,  Județul Brașov” și participarea la Programul privind creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public ,înregistrate sub nr. 234/24.11.2021 , nr. 
243/23.11.2021 și nr. 243/24.11.2021; 

În temeiul prevederilor  art. 139, alin.(1) și  art. 196 alin. (1) ,lit. a)  din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 



 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aproba participarea Comunei Cristian la Programul privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat de Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor – Administrația Fondului   pentru Mediu - denumit în continuare 
PROGRAM. 
 

Art. 2. Valoarea totală a investiției este de 694.395,06 lei, inclusiv TVA, conform 
Devizului General al investiției.  
 

Art. 3.  Se aprobă bugetul proiectului de investiții “Modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal, în comuna  Cristian,  Județul Brașov”, conform Devizului general 
al investiției, în cuantum de 694.395,06 lei (inclusiv TVA), după cum urmează: 
 
  - valoare cheltuieli eligibile:              583.781,66 lei (inclusiv TVA) 
  - valoare cheltuieli neeligibile:            110.613,40 lei (inclusiv TVA) 
 

Art. 4 . Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare aferente cheltuielilor 
eligibile ale obiectivului “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna  
Cristian,  Județul Brașov”, în procent de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv 
58.378,17 lei (inclusiv TVA), ajutorul financiar nerambursabil este în sumă de 525.403,49 lei 
(inclusiv TVA). 
 

Art. 5. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului “Modernizarea 
sistemului de iluminat public stradal, în comuna  Cristian,  Județul Brasov”, în valoare de 
110.613,40 lei (inclusiv TVA). 

 
Art. 6. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică a 

obiectivului de investitii  „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna  
Cristian,  Județul Brașov” conform - DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR 
DE INTERVENŢII – nr. 217P/2021, elaborator S.C. CRISBO COMPANY S.R.L: 

- Indicatori tehnici 
Numarul de aparate de iluminat propuse a fi instalate: 149 buc 
Putere instalata aparate de iluminat propuse: 24 W 
Puterea instalata a sistemului proiectat, inclusiv sistemul de telegestiune : 3,874 kW  
Durata medie de functionare: 4150 ore anual 
Sistem de telegestiune a sistemului de iluminat: 1 buc   
Numar de puncte de aprindere cu sistem de telegestiune: 2 buc 
Module de telegestiune pentru puncte luminoase: 149 buc 
Garantia sistemului proiectat: 60 de luni 
- Indicatori economici 
Valoarea totala a investitiei: 694.395,06 lei lei TVA inclus 
Din care C+M: 234.611,86 lei TVA inclus 
Valoarea cheltuielilor eligibile: 583.781,66 lei TVA inclus 
 
 



Valoarea cheltuielilor neeligibile: 110.613,40 lei TVA inclus 
 

Art. 7. Se aproba ducerea la indeplinire a obiectivului de investitii cu respectarea 
tuturor prevederilor legale, a normativelor si prescriptiilor de proiectare pentru sistemele de 
iluminat public, cat si a legislatiei achizitiilor publice. 
 

Art. 8. Se împuternicește Primarul comunei Cristian să încheie contractul de finanțare 
nerambursabilă cu Administrația Fondului pentru Mediu. 
 

Art. 9.   Primarul comunei Cristian  împreună cu compartimentele din cadrul aparatului 
de specilaitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea 
prevederilor din actele normative în materie. 

 
          
 

 
Adoptată la Cristian, în data de 25.11.2021 
 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ     
              Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                      SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15  voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 15 
consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție ; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar; 2 ex. Comp. Achiziții 
Publice; 
Red. AN/AN/6 ex 
 
 




