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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ  

COMUNA CĂLĂRAȘI 

CONSILIUL LOCAL 

Proiect de HOTĂRÂRE 

Nr.92  din 12.11.2021 

 

pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 

și aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici 

aferenți obiectivului de investiție „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA CĂLĂRAȘI, JUD. CLUJ, ETAPA II”. 

 

Consiliul Local al Comunei Călărași, Judeţul Cluj, reunit în şedinţa ordinară  

Având în vedere următoarele: 

1. referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Călărași sub nr. 5644 /11.11.2021 elaborat 

de Primarul Comunei Călărași, în calitatea sa de iniţiator; 

2. raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Călărași sub nr. 

5694/12.11.2021  întocmit de responsabil achizitii publice din cadrul Compartimentului financiar al 

Primăriei Comunei Călărași, pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public și aprobarea documentaţiei tehnice faza Documentație de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiție „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA CĂLĂRAȘI, JUD. CLUJ, ETAPA II” sat Călărași partial si sat 

Călărași-Gară partial, precum și a indicatorilor tehnico - economici aferenți; 

3. Documentația de avizare lucrări de intervenție (DALI) nr. 30/2021, întocmită de către firma de 

proiectare S.C. ISM PROCONS S.R.L.  

4.Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr. 397 din 20.10.2021 privind 

organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public; 

5. prevederile Ordinului nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului 

privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public; 

6. prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

7. prevederile art. 1 alin. (2) lit. a), art. 19 alin. (1) lit. a), art. 38, art. 41 - 42 și ale art. 49 - 51 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

8. prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Călărași aprobat 

prin H.C.L. Călărași nr.94/2019 cu modificarile ulterioare; 

 

 În temeiul prevederilor 87 alin. (5), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. b) și 

art. 129 alin. (4) lit. d), art. 5 lit. cc) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197-

200 și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

 

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE : 

 

 Art. 1. Se aprobă participarea la Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii 

de iluminat public în vederea contractării finanţării cheltuielilor pentru obiectivul de investiţii 

„MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA CĂLĂRAȘI, JUD. CLUJ, 

ETAPA II”. 
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           Art. 2. Se aprobă documentația tehnico-economică faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție (DALI), proiect nr. 30/2021 pentru obiectivul de investiție „MODERNIZAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA CĂLĂRAȘI, JUD. CLUJ, ETAPA II”. 

 

 Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „MODERNIZAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA CĂLĂRAȘI, JUD. CLUJ, ETAPA II” și 

descrierea sumară a investiției cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4. Se aprobă devizul general al obiectivului de investiții „MODERNIZAREA SISTEMULUI 

DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA CĂLĂRAȘI, JUD. CLUJ, ETAPA II”, în valoarea totală de 

1.061.525,59 lei (inclusiv TVA), din care C+M 951.846,59 lei (inclusiv TVA). 

 

 Art. 5. Se împuterniceşte domnul Ioan Vasile RACOLȚA, Primarul Comunei Călărași, să 

reprezinte Comuna Călărași în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu. 

 

     Art. 6. Se aprobă susținerea de la bugetul local al Comunei Călărași a contribuției financiare 

proprii în valoare totală de 61.525,92 lei (inclusiv TVA) defalcate in urmatoarele 2 articole  

 

            Art.6.1 Se aprobă susținerea de la bugetul local al Comunei Călărași a contribuţiei financiare 

proprie, aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentând 3.12 % din cheltuielile eligibile, in 

valoare de 32.152,60 lei (inclusiv TVA).  

 

 Art.6.2 Se aprobă susținerea de la bugetul local al Comunei Călărași a contribuţiei financiare 

proprie, aferentă cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 29.373,32 lei (inclusiv TVA). 

  

 Art.7. Se aproba si se asuma elaborarea documentaţiei de achiziţie, organizarea şi derularea 

procedurilor de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

privind achiziţiile publice. 

 

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința  primarul Comunei Călărași prin 

compartimentul financiar din cadrul Primăriei Comunei Călărași 

 

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Cluj – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Călărași, în vederea ducerii la îndeplinire;  

- compartimentului financiar 

- Administrației Fondului pentru Mediu (AFM); 

- Se aduce la cunoștința publică prin pe pagina de internet www.primariacalarasi-cluj.ro 

 

                  Initiator primar                                                                            avizat 

             Ioan Vasile RACOLȚA                                                                 Secretar general 

                                                                                                         Ofelia Nastasia BONDA 

 

 


