
 

 
 ROMANIA         

 JUDETUL CONSTANTA 

 CONSILIUL  LOCAL MERENI 

                     

 

HOTĂRÂREA NR. 76 / 27.12.2022 
 

cu privire la aprobarea participării la ”Programul (AFM) privind cresterea eficientei 

energetice a infrastructurii de iluminat public” cu proiectul 
''Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public  în comuna 

MERENI, jud.CONSTANTA” 

                

 
Consiliul Local al comunei Mereni, judetul Constanta  intrunit in sedinta ordinara, legal constituita 

la data de 27 decembrie 2022; 

 
              Având în vedere: 

-Proiectul de hotarare nr. 7297 / 27.12.2022  initiat de catre domnul Dumitru Gurita, primarul 

comunei Mereni, judetul Constanta; 

- Referatul de aprobare nr. 7298 / 27.12.2022  la proiectul de hotărâre privind aprobarea participarii 

la ”Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public”cu proiectul  
''CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA  MERENI, JUDET CONSTANTA  ''al Primarului comunei Mereni, domnul Dumitru 

Gurita; 

- Raportul nr.7299 / 27.12.2022  al aparatului de specialitate al primarului UAT comuna Mereni; 

-Raportul de avizare al Comisiei  de specialitate nr. 1 inregistrat sub nr. 7301 / 27.12.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 inregistrat sub nr. 7295 / 27.12.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei  de specialitate nr. 3 inregistrat sub nr. 7292 / 27.12.2022; 

-Prevederile art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(3), lit.d) și lit.h), art.23 și art.30, alin.(1) din 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Prevederile art.9 alin.(1), art.10 lit.f), art.16, alin.(1) lit.b), alin. (2) si art.18 alin. (3) din 

Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Prevederile Ordinului 1866/2021 al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor  pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind Cresterea eficientei energetice a 

infrastructurii  de iluminat public 

-Prevederile Legii nr.  273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
-  Prevederile  art. 120 și art.121,alin (1)și (2) din Constituția României,republicată; 
 - Prevederile art.3 și 4 din Cartea europeană a autonomiei locale,adoptată la Strasbourg  la 15 
octombrie  1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
- Prevederile art 7, alin.(2) din Legea 287/2009 privind Codul civil ,republicată, cu modificările 
ulterioare referitoare la contracte sau convenții; 
-Prevederile  art.108,lit.”a”art.298,art.362,ali(1)și(2)dinO.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

-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;  
-Prevederile Legii nr. 24/ 2000  privind normele de tehnica legsilativa, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 



-Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile  Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 51/ 2006 privind serviciile  comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

          

 

În temeiul: prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) si c) si alin. (4), lit. d) , alin. (6), lit. 

b),  alin. 97), lit. i) si lit. n) , art. 133, alin. (1),  art. 136, art. 139, alin. (1),art. 196, alin. (1), lit. a), art. 

197, alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
 

 CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  MERENI, JUDETUL CONSTANTA 

HOTARASTE: 

   
     Art.1 Aprobarea participarii la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii 

de iluminat public cu investitia “'CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI 

DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MERENI, JUDET CONSTANTA” . 
      

      Art.2 Aprobarea asigurării şi susţinerii contribuţiei financiare proprii aferente 
cheltuielilor eligibile ale proiectului  ''CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MERENI, JUDET CONSTANTA “ , in 

cuantum de  52.808,47 lei, inclusiv TVA .  

 

     Art.3 Aprobarea asigurării şi susţinerii cheltuielilor neeligibile ale proiectului  
''CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA MERENI, JUDET CONSTANTA “ , in cuantum de 5.218,00 lei, inclusiv TVA, 

precum si a oricaror costuri suplimentare care vor surveni in perioada implementarii 

proiectului.    

 

        Art.4  Aprobarea contractării finanţării şi desemnarea d-nului primar              

DUMITRU GURITA  să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea.   

            

        Art.5 Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii  şi a indicatorilor 
tehnico-economici, inclusiv anexa 1 Memoriu Tehnic privind  descrierea sumară a investiţiei 
propuse a fi realizată prin acest  proiect; documentatie realizata de BEL ELECTRIC CABLE 
SRL 

 

        Art.6 Angajamentul privind intocmirea documentatiei de achizitie publica, organizarea 

si derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice pentru obiectivul de investitii 

''CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA MERENI, JUDET CONSTANTA “ 
                         

        Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei, dl. DUMITRU GURITA  precum și aparatul de specialitate din subordinea 
acestuia . 

 

        Art. 8  La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea HCL 
Mereni nr.  52 / 19.08.2022 cu privire la aprobarea participării la ”Programul (AFM) privind 

cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” cu proiectul ''Cresterea eficientei 

energetice a sistemului de iluminat public  în comuna MERENI, jud.CONSTANTA”. 
               
     



 

 
 

  Art. 9  Secretarul  general al comunei Mereni va comunica prezenta hotarare  institutiilor si 

persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul Constanta 

pentru control si verificarea legalitatii. 

 

 Prezenta hotarare a fost adoptata  cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 

abtineri. La aceasta sedinta sunt prezenti un numar de 11 consilieri locali din cei 11 consilieri locali 

in functie, cu respectarea Art. 139 șI 228 din Ordonanța de urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

 

 

Comuna Mereni – 27 decembrie  2022 

 

                

    PRESEDINTE DE SEDINTA , 

     Consilier local 

     CIUCARDEL FLOREA                Avizat pentru legalitate 
          Secretar general UAT 

          SERIF SIBEL 
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