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                         R O M Â N I A 
        JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI 
   __________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________ 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂNEŞTI , întrunit în ședință ordinară în data de                   

15 noiembrie 2021,  

având în vedere: 

 

 

- referatul de aprobare al primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 
2.285 din 11 noiembrie 2021 ; 

- raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate , înregistrat la 
nr. 2.286 din 11 noiembrie 2021 ; 

- avizele cu caracter consultativ la proiectul de hotărâre , emise de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti  , inregistrate la nr. 2.293/2.294/2.295  din  
12 noiembrie 2021  anexate la hotărâre ;  
 

 In baza prevederilor : art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin 
Legea nr. 199/1997 ; 

 prevederile art. 1 din Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 1866/2021 
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei 
energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 
(art. 10 , art. 12 , 13 lit. “f”  , Ghid de finaţare) , modificat şi completat prin Ordinul 
1288/2021 al Minsterului Mediului , Apelor şi Pădurilor;  

 prevederile art. 1 , art. 2 , CAP III , art. 5 , sectiunea -5- art. 10 din Hotărârea  
Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice , cu modificările şi completările 
ulterioare ;  

 prevederile art. 44 , alin. (1)  din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată ;  

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare ; 

 art. 56 , art. 120 , alin. (1), art. 121 , alin. (1) și (2) și art. 139 , alin. (2) din 
CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ; 
 

În temeiul prevederilor : art. 108 , lit.”a” , alin. (2) , lit. “d , alin. (7), lit. “a” , art . 139 , 

alin. (1) , art, 166 , alin.(2) , lit. “k” şi art. 196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 

H O T Ă R Â R E  
pentru participarea Comunei Căneşti la Programului privind creșterea 

eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico - economici pentru  proiectul „MODERNIZARE SISTEM 

ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CĂNEŞTI, jud. BUZĂU” 
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200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ : 

 
H O T Ă R Ă S T E : 

 

Art.1. Se aprobă participarea comunei Căneşti la Programului privind creșterea 

eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public prin proiectul   
„MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CĂNEŞTI , jud. BUZĂU”, 
denumit în continuare Proiectul . 

Art.2 Se aprobă documentația tehnico - economică și indicatorii tehnico - economici, 

inclusiv ANEXA privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin 

Proiect. 

Art.3 Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Anexă la HCL; 

Art.4 Se aprobă contractarea finanțării pentru Proiect prin Programul privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 

iluminat public;  

Art.5 Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, conform ANEXEI 

care face parte integrantă din prezenta  hotărâre .  
Art.6 Se aprobă  reprezentarea comunei Căneşti în relația cu Administrația Fondului 

pentru Mediu de către primarul Comunei dl. Marin STOICA . 

Art.7 Comuna Căneşti își ia angajamentul privind întocmirea documentaţiei de 

achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea 

lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice. 

Art.8 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Căneşti , judeţul Buzău .   
Art.9 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Căneşti, 
în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Căneşti și prefectului județului 

Buzău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe 

pagina de internet www.comunacanesti . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  , 
Consilier local , Mihaela POTECĂ 

 
 

           CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              
Secretarul General al comunei Căneşti 

           Vasile EPURAN 
 

Canesti , Buzău , 15 noiembrie 2021 ; 
 

Nr. 48  
 

„Aceast proiect de  hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , 
judetul Buzau in sedinta din data de 15 noiembrie 2021 , cu respectarea prevederilor 
art . 139 , alin. (3)  şi art. 196 , alin. (1), lit. “a”, coroborat cu art. (197 – 200 cu referire 
la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ cu  un numar de 8(opt)  voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si „–„ impotriva din 

http://www.comunacanesti/
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numarul  total de 9(noua)  consilieri locali în funcţie , si  8(opt)  consilieri prezenti la 
sedinta „ 
 

Dact. E.V. Red. E.V. Ex.  

 

 

A N E X A  
la Hotărârea Consiliului local Căneşti ,  
nr. 48 din 15 noiembrie 2021 

 
 

pentru participarea comunei Căneşti la Programului privind creșterea eficientei 
energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico 

- economici pentru  proiectul „MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC ÎN 
COMUNA CĂNEŞTI, jud. BUZĂU” 

 

 

Prin proiect se urmărește modernizarea sistemului de iluminat public prin 
înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu 
corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemului de 
telegestiune. 
 
Indicatori tehnici: 
 

 Obiectivul se refera la inlocuirea si completarea sistemului de iluminat public in 

intravilanul comunei Cănești; 
 
- Modernizarea consta in achizitionarea a 398 corpuri de iluminat ce folosesc 

tehnologia LED astfel: 

 398 corpuri cu putere instalata  36 W;  

- Implementare sistem de telegestiune. 
 
Economia de energie rezultată prin realizarea acestui proiect este de: 62,6%.  
 
Indicatori economici: 
Valoarea totală a investiţiei este de 1,157,165.57 lei inclusiv TVA,  

din care C+M: 994,690.49  lei inclusiv TVA. 
 

PLAN FINANCIAR 

      
LEI inclusiv 
TVA 

  
Cheltuieli  
eligibile 

Cheltuieli  
neeligibile 

TOTAL 

Ajutor public nerambursabil 
(AFM) 

    864.772  864.772 

Contribuție proprie     216.193 76.201 292.394 
Total 1.080.965 76.201 1.157.166 

 

*Contribuția proprie raportată la valoarea totală CHELTUIELI ELIGIBILE reprezintă 
20%) 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  , 
Consilier local , Mihaela POTECĂ 
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           CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              
Secretarul General al comunei Căneşti 

           Vasile EPURAN 

 
 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.48/2021 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 15/11/2021  

2 Comunicarea către primarul comunei2
) 15/11/2021  

3 Comunicarea către prefectul județului3) 15/11/2021  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5
) 15/11/2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
4+5

) 15/11/2021  

6 
Hotărârea devine obligatorie6

) sau produce efecte 

juridice
7), după caz 

- 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz.”; 

art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 

art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării…; 
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 
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secretarului general al comunei.; 

art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. Cu caracter individual către persoanele cărora li se  
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;art. 198 alin. (1): 

„Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;art. 199 

alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.” 


	H O T Ă R Â R E

