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 HOTARAREA NR.27 
DIN 10.07.2020 

 
privind aprobarea investitiei :,, Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea 

eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei 
electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Casin, județul Bacău” 

 
Consiliul local al comunei Casin, judetul Bacau, intrunit in sedinta extraordinara din 

data de 10.07.2020 la care participa un numar de 13 consilieri locali din cei 13 in functie, 
luand in dezbatere ; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Casin inregistrat sub nr. 4901/7.07.2020 prin 
care se propune initierea unui proiect de hotarare privind – aprobarea participarii Comunei 
Casin in cadrul: "Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării 
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public" 
- Raportul dnei.Magureanu Mihaela, inspector superior in cadrul compartimentului tehnic, 
inregistrat sub numarul 4902/7.07.2020 prin care se propune Consiliului Local al comunei 
Casin, aprobarea participarii Comunei Casin in cadrul: Programului privind sprijinirea 
eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 
public" 

- Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate  pentru programe de  
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţdin cadrul 
Consiliului Local al comunei Casin 
- Ghidul de finantare pentru inlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie 
electrica cu corpuri de iluminat cu LED - Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 
- Art.3 si 4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;  
-  Art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitulia Romaniei, republicata; 
- Art.7 alin' (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 
ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;  
- Art. 28 alin (3) din Legea 273/2006 –privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
- Prevederile Legii nr.l29/l998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului 
Roman de Dezvoltare Sociala 
- HG 907 /2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico 
- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
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In temeiul art. 129, alin (2) lit. d),  alin. 4 lit. (d)  si ale art. 196, alin 1, lit a, art. 197 din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1  Se aproba participarea Comunei Casin in cadrul  Programului privind 
sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 
iluminat public finantat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Fondul pentru 
mediu - denumit in continuare PROGRAM. 

Art. 2 Comuna Casin va respecta toate cerintele PROGRAMULUI si a contractului 
de finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. 

Art. 3 Pana la finalizarea contractului de finantare Comuna Casin va respecta cerinta 
PROGRAMULUI cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat. 

Art.4 Comuna Casin va  asigura şi susţine contribuţia financiara proprie aferente 
cheltuielilor eligibile ale proiectului – Anexa 1 la prezenta hotarare. 

Art. 5 Comuna Casin va  asigura şi susţine cheltuielile neeligibile ale proiectului – 
Anexa 1 la prezenta hotarare. 

Art.6 Comuna Casin va  intocmi Documentatia de achizitie publica, va asigura 
organizarea si derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor in 
conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice. 

Art.7 Comuna Casin aproba documentaţia tehnico-economica DALI şi indicatorii 
tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi 
realizată prin proiect – Anexa 2 la prezenta hotarare. 

Art.8 Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul 
comunei Casin. 

Art.9. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului general al 
comunei, in termenul prevazut de lege, primarului comunei si prefectului judelui Bacau si 
se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul institutiei, precum si pe pagina de 
internet https://comunacasin.ro/. 

 
 
 
 
    Presedinte de sedinta,                                                 Contrasemneaza, 

Sbarcea Gheorghe                                                 Secretarul General, 
                                                                           Popescu Monica - Florinela  
 
 
 
 
 

 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 ”abtineri”.  
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