
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL NĂENI 
 

 HOTĂRÂRE 
privind participarea comunei Naeni la “Programul privind sprijinirea 

eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului „Eficientizarea si Modernizarea Iluminatului 

Public, comuna Naeni, judetul Buzau” 
 

 Consiliul local al comunei Năeni; 
 Având în vedere : 
- referatul de aprobare al primarului comunei Năeni, inregistrat la nr. 960 / 16.07.2020; 
- raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr. 961 / 16.07.2020; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Năeni, 

inregistrat la nr. 962 / 16.07.2020; 
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi 

ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

- Ordinului 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind 
sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 
iluminat public; 

- prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 alin.(1) 

lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE, 
 

 Art. 1  Se aprobă participarea comunei Naeni la "Programul privind sprijinirea 

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

public";  
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Art. 2 Se va asigura și susține din bugetul local contribuția financiară proprie aferentă 

cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentând 10% din valoarea eligibilă aferentă 

tuturor activităților; 

Art.3 Se aprobă contractarea finanţării şi se mandatează primarul comunei Naeni, să 

reprezinte solicitantul  Comuna Naeni  în relaţia cu Autoritatea  - Administraţia Fondului 

pentru Mediu; 

Art.4 Se aprobă susţinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

în valoare 9579.50 ron(cu TVA). 

Art.5 Comuna Naeni se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică, 

organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din 

ghidul solicitantului; 

Art.6 Se  aprobă  documentația  tehnico – economică, faza DALI,  caracteristicile  

principale  și  indicatorii  tehnico – economici  ai  obiectivului  de  investiții cuprinși  în  anexa 

privind descrierea sumară a investiției,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre; 

Art.7 Compartimentul contabilitate impreuna cu compartimentul achizitii publice din  

cadrul aparatului  de  specialitate  al  Primarului  va  duce  la  îndeplinire  sarcinile  ce  decurg  

din  prezenta  hotărâre. 

 Art.8 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
autorităţilor interesate si va publica pe site-ul www.primarianaeni.ro. 
 
             

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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Nr. 23 
Năeni,  20 iulie 2020 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 11 consilieri în funcţie și 11 consilieri prezenţi la ședinţă. 
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