ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru

proiectul ,,Eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Balaciu prin înlocuirea

aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat LED eficiente energetic”
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal
constituit prin Ordinul Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în
şedinţă extraordinară, astăzi

Având în vedere:
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotărâre, ce a fost înregistrat sub
nr.7019/04.05.2021
prevederile Hotărîrii Adunerii Generale A.D.I. Ialomița pentru aprobarea Ghidului de
finanţare a PROGRAMULUI JUDEŢEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ-IALOMIȚA 2021
prevederile Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.18/26.04.2021 privind aprobarea bugetului
local al comunei Balaciu pe anul 2021.

În conformitate cu:
-

-

-

prevederile art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(3), lit.d) și lit.h), art.23 și art.30, alin.(1) din
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederilor art.9 alin.(1), art.10 lit.a-c), din Legea serviciului de iluminat public
nr.230/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 1. alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările ulterioare
prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu
modificarile si completarile ulterioare si de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinând :
-

avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.92 , a art.129 alin.(7) lit.n) raportat la alin.(2) lit. d) , a art.139 alin.(3) lit.d)
coroborat cu art.196 alin.1 lit.a) , a art.240, din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE:
- Se aprobă Nota conceptuală a proiectului

,,Eficientizarea sistemullui de iluminat
public în comuna Balaciu prin înlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat LED
eficiente energetic” , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aprobă Tema de proiectare a proiectului ,,Eficientizarea sistemullui de iluminat
public în comuna Balaciu prin înlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat LED
eficiente energetic” , conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.1

Art.3 - Primarul comunei precum și aparatul de specialitate din subordinea acestuia, vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.4 – Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica în
termenele legale: primarului comunei, compartimentelor de specialitate, Instituţiei Prefectuluijudetul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate, se va publica în Monitorul oficial
local.
In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se
va inainta spre avizare tuturor comisiilor de specialitate
şi compartimentului
buget,programeprognoze,contabilitate pentru întocmirea raportului, până la data de 05.05.2021.
INITIATOR
PRIMAR
Cornel Mihu

Avizat pentru legalitate,
Secretar general u.a.t. Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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