
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞ TEIUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA  NR.61/2019 

privind aprobarea proiectului „Modernizarea iluminatului public în Orașul Teiuș” și a 

cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Local al orașului Teiuș, întrunit în ședință extraordinară în data de 13 august 2019, 

ședință publică, 

 Luand în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea iluminatului public în 

Orașul Teiuș” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- expunerea de motive nr. 10807/08.08.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

proiectului „Modernizarea iluminatului public în Orașul Teiuș” și a cheltuielilor legate de 

proiect; 

- raportul de specialitate nr.10808/08.08.2019 al compartimentului implemnetare programe 

din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Teiuș; 

- avizele nr.10959/13.08.2019 si nr.10960/13.08.2019 ale comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate din cadrul Consiliului local oras Teius; 

 

 

Văzând prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – 

Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1. 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea C – Iluminat public, 

 Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 27/ 

08.01.2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI, Prioritatea de Investiții 3.1-Sprijinirea 

eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – 

Iluminat public cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile celor trei ordine de 

modificare și completare a Ghidului Solicitantului, respectivale Ordinului MDRAP nr. 4496/ 

11.04.2018, ale Ordinului MDRAP nr. 5434/ 20.07.2018 și ale Ordinului MDRAP nr. 5456/ 

13.08.2018, 

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi 

completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 93/ 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fonduriloreuropene pentru perioada de programare 2014 – 2020, 

 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului 

cadru al documentaţieitehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general,  

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Avand in vedere prevederile art.129 alin.2 lit.b) si alin.4 lit.d) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

 În temeiul prevederilor art.139 alin.3 lit.d) şi art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
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HOTĂRĂȘTE 

 

ART 1. Se aprobă proiectul „Modernizarea iluminatului public în Orașul Teiuș” în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 

de investiții 3.1, Operațiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI. 

 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea iluminatului public în Orașul 

Teiuș”, în cuantum de 4.259.651,65 lei (inclusiv TVA). 

 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a solicitantului UAT Orașul Teiuș reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă 

a proiectului, în cuantum de 85.165,71 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea 

iluminatului public în Orașul Teiuș”. 

 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Modernizarea iluminatului public în Orașul Teiuș”, pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 

 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

ART 6. Se împuternicește Primarul Hălălai Mirel-Vasile să semneze toate actele necesare şi 

contractul de finanțare în numele solicitantului UAT Orașul Teiuș. 

 

Art. 7. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

orașului Teiuș prin Compartimentul implementare programe și Serviciul tehnic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Orașului Teiuș. 

 

Art. 8. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condițiile și în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Art. 9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică, prin grija secretarului 

Orașului Teiuș, în condițiile și termenele prevăzute de lege: 

- Primarului Orașului Teiuș; 

- Serviciului tehnic, Serviciului buget finanțare, Compartimentului implementare 

programe; 

- Instituției Prefectului – Județul Alba; 

- La dosar ședință, dosar hotărâri. 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 12 voturi favorabile valabil exprimate.    

                             

                                                     Teiuş, 13 august.2019 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   Contrasemneaza Secretar 

Consilier ing.UNGUR MIHAI                                                            Jr.Bara  Maria 
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