
JUDETUL NEAMT

coMUNA CANDE$T|

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea accesdrii gi implementdrii proiectului

,MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA CANDE$TI, JUDEIUL NEAMT'

Consiliul local Cdndegti , jude[ul Neamt;
Vdz0nd referatul cu nr,8'10 din 1.04.2019 al primarului comunei C0ndegti, prin care se

propune aprobarea accesirii gi implementarea proiectului ,,Modernizare sistem de iluminat public in

comuna Cdndegti, judeful Neam!", proiectul de hotdrdre inifiat in acest sens , avizatfavorabil de

cdtre comisiile de specialitate ale consiliului ;

in temeiul prevederilor art.36 alin.(2) litera ,,d", alin.6 litera ,,a" punctul 14 gi art.45 din

Legea nr.21512001 privind administra[ia publicd locald, republicatd , cu modificdrile gi completdrile

ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1 Se aprobd implementarea proiectului ,,MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT

PUBLIC IN COMUNA CANDE$TI, JUDEIUL NEAMT'.

Att.z Se constatd gi susfine necesitatea, oportunitatea gi potenlialul economic al

Proiectului.
2.1 Necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiliilor publice de

interes local ;

2.2 Oportunitatea investiliei rezultd din faptul cd existd posibilitatea asigurdrii finanldrii
proiectului propus prin fonduri nerambursabile prin Mdsura M1/68 - DEZVOLTAREA DURABILA A
TERITORIULUI, prin Asocialia Drumurile Bistrifei (GAL).

2.3 Potenlialul economic este dat de faptul ca sunt reduse substanfial costurile cu

iluminatul public si se asigura un nivel de siguranla si confort cetSlenilor comunei Cdndegti.

Art.3 Cheltuielile aferente Proiectului se prevdd in bugetul local pentru perioada de

realizare a investitiei ,,MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC lN COMUNA^,
CANDE$TI, JUDETUL NEAMT", potrivit legii,

ft!;lAutoritSlile administraliei publice locale se obligd sd asigure veniturile necesare

acoperirii cheltuielilor de mentenan!5 a investiliei pe o perioadd de minimum 5 ani de la data

efectudrii ultimei pl5!i in cadrul Proiectului.

Art.s Numdrul locuitorilor deservili de Proiect este 3232. Caracteristicile tehnice ale

Proiectului, sunt cuprinse in anexa, care este parte integranta din prezenta hotdrdre.

Art.6 Ne angajim sd suportdm cheltuielile neeligibile ale proiectului, daci este cazul.
Art.7 Prin acest proiect se va moderniza iluminatul public al comunei si se vor realiza

exclusiv activititile ce vor fi descrise in proiect .



Art.8 Reprezentantul legal al comunei pentru proiectul ,,MODERNIZARE SISTEM DE

|LUMINAT PUBLTC lN COMUNA CANDE9TI, JUDETUL NEAMT',este, potrivit legii, primarul

acesteia, domnul STATE GHEORGHE-DANIEL, in dubla sa calitate 9i de ordonator principal de

credite,

Art.g Aducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri se asigurd de cdtre primarul comunei

C0ndegti.

Art.10 Prezenta hotdrdre se comunicd, prin intermediul secretarului comunei, in termenul

prevdzut de lege, primarului comunei gi prefectuluijudelului Neam!9i se aduce la cunogtinld publica

prin afigarea la sediul primdriei, precum 9i pe pagina de internet,

Pregedinte de gedin[d,

Vasile

Nr. 1'1 din 2 aprilie 2019

Avizat pentru legalitate,



Anexa la H.C.L. CAruOfSf l nr.11t02.04.2019

CARACTERISTICI TEHN ICE

in comuna Cindegti, pe zona studiata in documentatie, se vor echipa cu corpuri de iluminat
(ClL)noi cu sursa multi LED, un numdrtotal de l96stalpii existenfi ai relelei aerienede joasa
tensiune de distribulie publica, pe o lungime totala de aproximativ 7,3 km, din care :

I Sat Vddurele - Dj 159 C = 41buc. corpuri de iluminat LED 45 w ;

I Sat Vddurele - DC ( str. Tazldului) = 59 buc. corpuri de iluminat LED 30 w ;

I Sat. Cdndegti - Dj 159C = 52 buc. corpuri de iluminat LED 45 w;
I Sat. Cdndegti - DS (str. Dragovei) = 10 buc. corpuri de iluminat LED 30 w;
I Sat. Dragova - DS (str. Dragovei) = 34 buc. corpuri de iluminat LED 30 w;


