
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  8 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:7 

Voturi pentru:  8  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA                   

JUD. SATU MARE         

ORAȘ TĂȘNAD        

CONSILIU LOCAL    

HOTĂRÂREA Nr. 55 

din data de 9 iulie 2020 

 
privind participarea la “Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii 

inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public” pentru proiectul: „Modernizarea 
Sistemului de Iluminat Public în Orașul Tășnad, Județul Satu Mare” 

 
 Consiliul Local al orașului Tășnad, județul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 10675/08.07.2020 al Compartimentului Gospodărie Comunală din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad nr.10677/2020 și Raportul Comisiei pentru buget, 

finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul 

Consiliului Local al Orașului Tășnad; 
Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finantare 

a Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in 
infrastructura de iluminat public; 

Având în vedere Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 237 
din 12.06.2020 privind deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul 
Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 
infrastructura de iluminat public – finanțat din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. a) si lit. b), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. 
a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art.1 – Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente 

cheltuielilor eligibile ale proiectului. 
Art.2 – Se aprobă contractarea finanțării, în cazul în care proiectul este selectat spre 

finantare și se desemnează reprezentantul legal al orașului Tășnad care este potrivit legii primarul 
acesteia dl. Grieb Csaba Francisc pentru relatia cu autoritatea contractantă. 

Art.3 – Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului din bugetul local al 
orașului Tășnad. 

Art.4 – Se angajează privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și 
derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare privind achizițiile publice. 

Art.5 – Se aprobă indicatorii tehnico – economici și devizul general, pentru obiectivul de 
investiții: „Modernizarea Sistemului de Iluminat Public În Orașul Tășnad, Județul Satu Mare”, 
conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  orașului 
Tășnad. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. EUGEN LATEȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 



 

 

ROMÂNIA                ANEXA 

SATU MARE            LA HOTĂRÂREA NR. 55/2020 

ORAŞUL TĂŞNAD        

CONSILIUL LOCAL 
 

 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ȘI DEVIZUL GENERAL 

pentru proiectul 

„MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL TĂȘNAD, 

JUDEȚUL SATU MARE” 

Descrierea proiectului si indicatorii tehnico-economici ai investitiei 

NECESITATEA PROIECTULUI  

Proiectul va fi depus pentru a fi finantat prin “Programul privind sprijinirea eficientei 

energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public”. 

Finantarea nerambursabila este indispensabila orașului Tășnad pentru a realiza aceasta 

investitie necesara si oportuna si care prezinta un insemnat aport pentru dezvoltarea infrastructurii 

de iluminat public  al UAT-lui orașului Tășnad, premisa pentru cresterea socio economica a zonei. 

Beneficiarul investitiei : UAT orașul Tășnad. 

 

Elaboratorul documentatiei tehnice faza DALI: Ravlux Proiect S.R.L. 

 

Indicatori tehnici:  
 

Pe toate strazile prinse în acest proiect se va realiza o inlocuire a aparatelor existente și 

completare pe toți stâlpii neechipați în prezent. Pentru toate aparatele se vor executa urmatoarele 

lucrari necesare demontării și montării lor: 
- deconectare sistem de iluminat; 
- demontare aparat iluminat existent; 
- demontare brat si bratari existente; 
- montare brat si bratari noi; 
- montare aparat de iluminat nou; 
- realizare conexiuni; 
- verificare si punere in functiune. 

- achiziţionarea şi instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea 

fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţie. 

 
Capacități (în unităţi fizice şi valorice) 

Nr. de aparate (corpuri) de iluminat instalate prin proiect: 671 buc; 

Nr. de aparate (corpuri) de iluminat controlate prin telegestiune: 671 buc; 

Nr. braţe de prindere: 671 buc 

 

 

Indicatori economici: 

 

 

Valoarea totala a proiectului conform devizului general al proiectului „Modernizarea sistemului 

de iluminat public în orașul Tășnad, județul Satu Mare” este de  1,169,945.33  lei la care se 

adauga TVA in valoare de  221,794.96 lei rezultand un total de 1,391,740.30 lei  inclusiv  TVA 

(cota TVA 19%), din care : 

 



 

 

- Eligibil : 1,364,895.91 lei  

- Neeligibi: 26,844.39 lei 

- Contributia financiara proprie aferenta cheltuielilor eligibile: 368,521.90 lei.     

 

 

Devizul general  
Al obiectivului de investitii "Modernizarea sistemului de iluminat public în orașul Tășnad, județul Satu 

Mare” 
 

    

 Nr. 
crt.  

 Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 
cheltuieli  

 Valoarea 
(exclusiv 

TVA)  
 TVA  

 Valoarea 
(inclusiv 

TVA)  

 Lei   Lei   Lei  

 1   2   3   4   5  

 CAPITOLUL 1  

 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului   

 1.1   Obținerea terenului                       -                         -                         -    

 1.2   Amenajarea terenului                       -                         -                         -    

 1.3   Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 
terenului la starea inițială  

                     -                         -                         -    

 1.4   Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor                       -                         -                         -    

 TOTAL CAPITOLUL 1                       -                         -                         -    

 CAPITOLUL 2  

 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții  

 2   Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 
obiectivului de investiții  

                     -                         -                         -    

 TOTAL CAPITOLUL 2                       -                         -                         -    

 CAPITOLUL 3  

 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică   

 3.1   Studii                       -                         -                         -    

 3.1.1   Studii de teren                       -                         -                         -    

 3.1.2   Raport privind impactul asupra mediului                       -                         -                         -    

 3.1.3   Alte studii specifice                       -                         -                         -    

 3.2   Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea 
de avize, acorduri şi autorizaţii  

                     -                         -                         -    

 3.3   Expertiză tehnică                       -                         -                         -    

 3.4   Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor  

                     -                         -                         -    

 3.5   Proiectare           
62,229.40  

         
11,823.59  

         
74,052.99  

 3.5.1   Temă de proiectare                       -                         -                         -    

 3.5.2   Studiu de prefezabilitate                       -                         -                         -    

 3.5.3   Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general  

         
40,000.00  

           
7,600.00  

         
47,600.00  

 3.5.4   Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor  

                     -                         -                         -    

 3.5.5   Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic 
şi a detaliilor de execuție  

           
1,058.54  

              
201.12  

           
1,259.66  

 3.5.6   Proiect tehnic şi detalii de execuție           
21,170.86  

           
4,022.46  

         
25,193.32  

 3.6   Organizarea procedurilor de achiziţie                         -                         -    

 3.7   Consultanță           
38,000.00  

           
7,220.00  

         
45,220.00  

 3.7.1   Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii   

         
38,000.00  

           
7,220.00  

         
45,220.00  



 

 

 3.7.2   Auditul finaciar                       -                         -                         -    

 3.8   Asistență tehnică             
3,569.59  

              
678.22  

           
4,247.81  

 3.8.1   Asistență tehnică din partea proiectantului             
2,379.73  

              
452.15  

           
2,831.88  

 
3.8.1.1  

 pe perioada de execuţie a lucrărilor              
1,665.81  

              
316.50  

           
1,982.31  

 
3.8.1.2  

 pentru participarea proiectantului la fazele incluse 
în programul de control al lucrărilor de execuţie, 
avizat de către Inspectoratul de Stat în Const  

              
713.92  

              
135.64  

              
849.56  

 3.8.2   Dirigenție de șantier             
1,189.86  

              
226.07  

           
1,415.93  

 TOTAL CAPITOLUL 3         
103,798.99  

         
19,721.81  

       
123,520.80  

 CAPITOLUL 4  

 Cheltuieli pentru investiția de bază  

 4.1   Construcții și instalații         
235,593.19  

         
44,762.71  

       
280,355.90  

 4.1.1       Inlocuire si completare AIL         
235,593.19  

         
44,762.71  

       
280,355.90  

 
4.1.1.1  

         Instalatii Electrice         
235,593.19  

         
44,762.71  

       
280,355.90  

 4.2   Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale  

                     -                         -                         -    

 4.3   Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 
care necesită montaj  

       
820,570.00  

       
155,908.30  

       
976,478.30  

 4.3.1       Deviz: Instalatii Electrice         
820,570.00  

       
155,908.30  

       
976,478.30  

 4.4   Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 
care nu necesită montaj și echipamente de 
transport  

                     -                         -                         -    

 4.5   Dotari                       -                         -                         -    

 4.6   Active necorporale                       -                         -                         -    

 TOTAL CAPITOLUL 4      
1,056,163.19  

       
200,671.01  

    
1,256,834.20  

 CAPITOLUL 5  

 Alte cheltuieli  

 5.1   Organizare de șantier             
2,379.73  

              
452.15  

           
2,831.88  

 5.1.1   Lucrări de construcții pentru organizarea 
șantierului  

           
2,379.73  

              
452.15  

           
2,831.88  

 5.1.2   Cheltuieli conexe organizării șantierului                       -                         -                         -    

 5.2   Comisioane, cote, taxe, costul creditului             
2,603.42  

                     -               
2,603.42  

 5.2.1   Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 
băncii finanţatoare  

                     -                         -                         -    

 5.2.2   Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 
de construcţii  

           
1,177.97  

                     -               
1,177.97  

 5.2.3   Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii   

              
235.59  

                     -                  
235.59  

 5.2.4   Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC  

           
1,189.86  

                     -               
1,189.86  

 5.2.5   Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 
de construire/desfiinţare  

                     -                         -                         -    

 5.3   Cheltuieli diverse și neprevăzute             
5,000.00  

              
950.00  

           
5,950.00  

 5.4   Cheltuieli pentru informare și publicitate                       -                         -                         -    

 TOTAL CAPITOLUL 5                                 



 

 

9,983.15  1,402.15  11,385.30  

 CAPITOLUL 6  

 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  

 6.1   Pregătirea personalului de exploatare                       -                         -                         -    

 6.2   Probe tehnologice și teste                       -                         -                         -    

 TOTAL CAPITOLUL 6                       -                         -                         -    

 TOTAL GENERAL:      
1,169,945.33  

       
221,794.97  

    
1,391,740.30  

 din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)         
237,972.92  

         
45,214.85  

       
283,187.78  

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. EUGEN LATEȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


