
                                                                                                                          
 
 

                                      
                                 
                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) HG 907/2016 
e) Ghidul de finantare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 
 

luând act de nota de fundamentare prezentata de către primarul comunei Plenita, în calitatea sa 
de inițiator, înregistrata cu nr. 8250 din 30.06.2020, prin care se susține atat necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității, constatând necesitatea de a asigura 
resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local; 

In temeiul art. 129 alin. (1 ) şi  alin. (4)  lit. d şi  art. 139 alin. (3)  din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

Consiliul Local al comunei Plenita adoptă prezenta;  
 

 
 

Consiliul Local al Comunei Plenita adoptă prezenta hotărâre.  
 

            Art. 1. - Se aprobă contractarea finantarii de la Administratia Fondului pentru Mediu pentru 
proiectul ” Sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 
iluminat public in comuna Plenita, judetul Dolj conform Ordinului 1162/2020 prin implementarea 
proiectului; 
 
             Art. 2. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite, sau alta persoana desemnata să reprezinte solicitantul în 
relaţia cu Autoritatea pentru acest proiect; 
  
    Art. 3. -Se aproba asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor 
eligibile ale proiectului; 
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Art. 4. - Se aproba susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului; 
 
Art. 5. - Se aproba indicatorii tehnico economici conform deviz cuprins în anexă, care este 

parte integrantă din prezenta hotărâre (anexa 1); 
 
Art. 6. – Se aproba  angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, 

organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice; 

 
Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 

Plenita.  
Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Plenita, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Plenita și prefectului județului Dolj și se aduce 
la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet.  

 
 

 
  

Președintele de ședință,
BALA MARIN IULIAN 

 

Contrasemnează: 
Secretarul general al comunei  
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