
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind participarea Comunei Tomşani la « Programul privind creşterea eficienţei 

energetice a infrastructurii de iluminat public » si aprobarea indicatorilor tehnico
economici ai proiectului „ Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna 

Tomşani, judeţul Prahova" 

Consiliul local al Comunei Tomşani, judeţul Prahova, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 
25.10.2021 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 67 din 20.10.2021, iniţiat de de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
Referatul de aprobare cu nr. 7257 din 21.10.2021, prezentat de dl. Pelin Mihai Florin, 

Primarul Comunei Tomşani, judeţul Prahova, cu privire la participarea la Programul privind creşterea 
eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului "MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMŞANI", 

Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul 
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 7258 din 21.10.2021 ; 

aparatului de 

Avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului Local, înregistrat sub nr. 7259 din 21.10.2021; 

-Analizând documentaţia tehnico-economică -faza DALI (Documentaţia de Autorizare a Lucrărilor
de Intervenţii ) nr. 5204/2021 şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
„Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Tomşani, judeţul Prahova", întocmit de 
SC Expert Grup SRL, 

- Ţinând cont de prevederile art. 44 şi 45 din Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, 

Prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Prevederile Ordinului 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, 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 /2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

In temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (d) şi art. 139 alin (1), 
art.196 alin.I lit. (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

ART. 1:Se aprobă participarea comunei Tomşani la „ Programul privind sprijinirea eficienţei 
energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public" 

ART. 2: Se va asigura şi susţine din bugetul local contribuţia financiară proprie aferentă 
cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentând 15,5% din valoarea eligibilă aferentă tuturor 
activităţilor. 

ART. 3: Se aprobă contractarea finanţării şi se mandatează dl. Pelin Mihai Florin- Primarul 
Comunei Tomşani, să reprezinte solicitantul Comuna Tomşani în relaţia cu Autoritatea - Administraţia 
Fondului pentru Mediu. 

ART. 4: Se aprobă susţinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în 
valoare de 52.710,00 Lei (Tva inclus). 



ART. 5: Primaria Comunei Tomşani se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie 
publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi cerinţelor din ghidul solicitantului. 

ART. 6: (l)Se aprobă documentaţia tehnico economică, faza D.A.L.I, conform Anexei Nr.1 
care face parte din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă principalii indicatori tehnic o -economici , după cum urmează : 
-Valoarea totală a investiţiei de 1.038.688,39 lei fără TVA (1.235.068,21 lei TVA inclus) 

din care C+M = 464.578,01 lei fără TVA (552.847,83 lei TVA inclus); 

Valoare totala eligibila inclusiv TVA 1.182.357.83 lei 

Valoare finantare nerambursabila (84.5%)- 999.092,37 lei cu TVA 
Valoare cofinantare la cheltuielile eligibile (15.5%)- 183.265,46 lei cu TVA 

Cheltuieli neeligibile- 52710.38 lei ce vor fi sustinute din surse proprii. 

-Caracteristici principale: 
-Numărul corpurilor de iluminat propuse a fi instalate : 330buc. 
-Puterea instalată a aparatelor de iluminat propuse: 20w, 60w; 
-Puterea instalată a sistemului proiectat, inclusiv sistemul de telegestiune: 12,58kw; 
-Durata medie de functionare: 4150 ore anual; 
-Sistem de telegestiune a sistemului de iluminat : l buc 
-Numărul punctelor de aprindere cu sistem de telegestiune: 5 buc 
-Module de telegestiune pentru puncte luminoase: 330buc 

-Durata de realizare a investiţiei este de 12 luni. 
(3) Se aprobă Devizul general privind cheltuielile necedare realizării obiectivului, conform 

Anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre. 
ART. 7: Primarul Comunei Tomşani, prin intermediul Compartimentului Urbanism, va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
ART. 8: Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Comunei Tomşani în 

vederea ducerii sale la îndeplinire Primarulului Comunei Tomşani şi Instituţiei Prefectului - Judeţului 
Prahova 

ART. 9: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local al Comunei Tomşani şi publicare pe Monitorul Oficial Local al Comunei Tomşani. 

Tomşani O� , li• J.o� 
Nr._� 

Numl!r consilieri în funcţie 13 
Număr consilieri prezenţi 13 
Voturi pentru ---r'3 
Voturi împotrivă 
Abţineri 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomsani, 
, 

Matei Violeta Iuliana 




