
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat 

public în comuna Grivița, județul Vaslui”  

 

 Având în vedere: 

 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

 - art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 - art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art. 1. - Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de interventie, studiul topo, 

studii specifice (audit energetic si studiu luminotehnic) din proiectul: “Modernizarea și 

eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Grivița, județul Vaslui”. 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici precizați în Documentația de avizare a 

lucrărilor de intervenție (D.A.L.I). conform Anexei nr. 1 ce face parte intergrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă necesitatea,  oportunitatea, contractarea și implementarea proiectului 

„Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Grivița, județul 

Vaslui”, în vederea accesării „Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” lansat de Ministerul 

Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

Art. 4. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin „Programul privind sprijinirea eficienţei 

energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”. 

Art. 5. - Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiție în sumă de 479.999,50 lei 

fără TVA/571.199,41 lei inclusiv TVA. 

Art. 6. - Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului şi cofinanțarea din bugetul local în sumă totală de 49.831,43 

lei fară TVA/59.299,41 lei inclusiv TVA. 

Art. 7. - Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din bugetul local în 

sumă totală de 10.000,00 lei fără TVA/11.900,00 lei inclusiv TVA. 

Art. 8. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției conform devizului general, 

conform Anexei nr. 2 ce face parte intergrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 9. - Se împuterniceşte primarul comunei Griviţa – Alina-Iuliana Munteanu, în 

vederea realizării tuturor activităților necesare elaborării, depunerii, contractării si implementării 

Proiectului. 

Art. 10. – Consiliul local al comunei Grivița se obligă să asigure și să menţină 

funcţională investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la 

data depunerii raportului de finalizare. 

Art. 11. - Comuna Grivița prin reprezentantul legal, primar Alina-Iuliana Munteanu, își 

asumă 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. 12. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului general al comunei. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 30.06.2020, cu 12 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Consilier                  Secretar general 

                Adrian Rotaru                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griviţa, 30 iunie 2020 

Nr. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărâre nr. 34/30.06.2020 

 

Principalii indicatori tehnico economici ai proiectului „Modernizarea și eficientizarea 

sistemului de iluminat public în comuna Grivița, județul Vaslui” 

 

- Amplasamentul propus pentru realizarea investiţiei se află pe teritoriul administrativ al 

comunei Griviţa, judeţul Vaslui pe domeniul public în intravilanul localităţii. 

- Lungimea traseelor pe care se va moderniza sistemul de iluminat public este de 14.396 

ml. 

- Se propune montarea de lămpi LED noi în număr de 371 buc luând în considerare 

categoria tronsoanelor analizate şi dimensionarea puterii lămpilor pe fiecare tronson din punct 

de vedere luminotehnic în funcţie de SR EN 13201 şi SR EN 60598 şi a normelor tehnice în 

vigoare, pentru optimizarea maximă a sistemului de iluminat. 

- Se propune montarea de lămpi LED cu eficienţă energetică ridicată, complet echipate cu 

sistem de dimare care să permită reglarea fluxului lumious la nivelul întregului obiectiv de 

investiţie astfel: 

261 Lămpi LED de 20w; 

63 Lămpi LED de 30w; 

47 Lămpi LED de 50w. 

- Consum de energie sistem propus (kwh/an) - 27.481,30 kwh/an. 


