indicatorilor tehnico-economici pentru
-

-

brie

- art. 7 alin. (2) din
- HG 907/2016
economice aferente obiectivelor/proiectelor d
privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

Art. 1. - Se aprob participarea Comunei
in cadrul Programului privind cre terea
eficien ei energetice a infrastructurii de iluminat public finan at de Ministerul Mediului, Apelor
denumit n continuare PROGRAM.
Art. 2. Comuna
va respecta toate cerin ele PROGRAMULUI si a contractului de
finan are ce ar urma sa fie semnat in cazul aprob rii proiectului de investi ii. In acest sens, in
terea eficien ei
energetice a infrastructurii de iluminat public, aprob participarea la Program, respectiv:
i exprim
cheltuielilor eligibile ale proiectului in procent de 20,00%, respectiv 136.806,18 RON

i exprim
i exprim acordul
n totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului
Art. 3. Se aprob indicatorii tehnico-economici i documen tia tehnico-economic specifica i
proiect nr. 201P/2021
elaborator CRISBO COMPANY, ce va fi depus n cadrul Programului privind cre terea eficie ei
denumit n continuare PROGRAM. Indicatorii tehnico economici sunt cei detalia i n cadrul D.A.L.I.
ata at.
- Valoarea total a investi iei este de 617.387,22 lei f r TVA, respectiv 734.198,29 lei TVA
inclus
- Valoarea eligibil a proiectului: 684.006,18 lei
- Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 547.200,00 lei
- Valoarea cheltuielilor neeligibile: 50.192,11 lei
- Obiectivul se refer la nlocuirea i completarea sistemului de iluminat public n intravilanul
-

Modernizarea const n achizitionarea a 187 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia LED
cu putere instalat 22 W.
Puterea instalat total a sistemului nou proiectat este de 12,68 kW, rezult nd o economie de
energie de 74,42% pe an, i costuri de ntretinere 0 (pentru un timp de func ionare mediu de
4150 ore/an)

de 11 ani.
Art. 4. P n la finalizarea contractului de finan are, Comuna
va respecta ceri a
PROGRAMULUI cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat. n acest sens
conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4 ) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
publice,
n acest sens, se aprob elaborarea documenta iilor tehnice necesare nceperii procedurilor de
delegare a gestiunii privind serviciul de iluminat public.
Art.5
prezentei
Art.6.
-P
-C
- Compartimentului financiarciori ;
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93,33

