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H  O  T  Ă  R  Â  R  E   

privind aprobarea particip ării Comunei Ceica 
la Programul privind cre şterea eficien ţei energetice a infrastructurii de iluminat 

public, finan țat prin AFM, pentru proiectul intitulat “Cresterea eficientei 
energetice a infrastructurii de iluminat public  di n comuna Ceica, Judetul 

Bihor”                         
 
            Luând în dezbatere :  
 
 

      -Proiectul de hotărâre nr.63/17.08.2022,însoțit de referatul  de aprobare al 
Primarului comunei Ceica  nr. 125 din 17.08.2022, cu privire la proiectul intitulat “ 
Cresterea eficientei energetice a infrastructurii d e iluminat public  din comuna 
Ceica, Judetul Bihor  ”, depus spre finanţare în cadrul Programului privind creşterea 
eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat prin AFM; 
      - raportul compartimentului achiziții publice  cu nr.129 din 17.08.2022,  

                            -Avizul   Comisiei  de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi 
comunale şi amenajarea teritoriului,  

          În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata 2010 

Având în vedere: 
- ORDIN nr. 1.947 din 13 iulie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a  

Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat 
public 

- prevederile art. 44 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), e) , alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. b), alin 
(9), lit a, precum si ale art. 139 alin 1, art.196,alin.1,lit.a) din Ordonanta 57/2019 
privind Codul administrativ,  
 
        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CEICA, 

 



H O T Ă R Â Ș T E : 
 

Art. 1.  Se aprobă participarea Comunei Ceica , în calitate de solicitant la  
Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, 
finanțat prin AFM, in proiectul intitulat “Cresterea eficientei energetice a 
infrastructurii de iluminat public  din comuna Ceic a, Judetul Bihor  “ 

Art. 2.  Se aprobă  devizul general al obiectivului de investiţii ”Cresterea 
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat  public  din comuna Ceica, 
Judetul Bihor” , întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările 
şi completările ulterioare, care conţine defalcat categoriile de cheltuieli eligibile 
menţionate la art. 12 din ghidul solicitantului, anexa la prezenta,conform anexei 1 și 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează primarul comunei Ceica , judeţul Bihor.  

Art. 4      Prezenta se comunica cu : 
- Institutia Prefectului – Judetul Bihor 
- Se aduce la cunostinta publica , prin afisare ; 
- Un exemplar la dosar 
- Monitorul oficial local 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ                                  Contrasemneaz ă   
                                                                       Secretarul general al comunei C eica   
                                                                                                  
MARCHIȘ FLORIN                                                  DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.58  din 18 august  2022. 

 

                                                                                                     Consilieri total-13 

Nr.consilieri prezen ți-10 
 

 Hotărâre adoptat ă cu: 10 voturi pentru 
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Anexa nr. 1 la HCL nr.58. din 18.08.2022 

Indicatori tehnico-economici 

1. Date generale: 

Denumire lucrare: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII  DE 
ILUMINAT PUBLIC  DIN COMUNA CEICA, JUDETUL BIHOR 

 Amplasament: comuna Ceica, localitățile: Ceica (parțial), Dușești (par țial), Incești (par țial), 
Corbești (par țial) 

2. Indicatori tehnici: 

Caracteristicile tehnice ale investitiei 

CARACTERISITICI  TEHNICE  
 

SCENARIUL 1 

Numar  aparate  de  iluminat noi cu LED  251 

Sistem de telegestiune  DA 

Numar de stalpi existenti 251 

Total  ore  de  funcționare sistem de iluminat public 

pe an 

4150 ore 

Valoare cheltuieli pentru investitia de baza (cap 4. din devizul 
general)  
 

762.216,00 lei (fara TVA) 

Valoare cheltuieli pentru investitia de baza (cap 4. din devizul 
general) 

907.037,04 lei (cu TVA) 

 

 



 

- Descrierea pe scurt a lucrarilor de constructii/interventie propuse: 

Se propune eficientizarea sistemului de iluminat public existent din satele Ceica (parțial), 
Dușești (parțial), Incești (parțial), Corbești (parțial) din comuna Ceica, prin inlocuirea a 251 de corpuri 
de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu LED echipate cu sistem de telegestiune. 

  

3. Indicatori economici: 

Valoarea totala a proiectului conform  devizului general al proiectului ”Cresterea eficientei 
energetice a infrastructurii de iluminat public  din comuna Ceica, Judetul Bihor” este de: 

 

 

 

 

859,590.05 155,081.04 1,014,671.09

562,341.00 106,844.79 669,185.79

TOTAL GENERAL
Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 

4.2 + 5.1.1)  

Din care categoriile de cheltuieli eligibile menţionate la art. 12 din ghidul de finantare sunt: 

nr. Crt Cheltuieli eligibile*)   Valoaref ă r ăTVA
Valoare
TVA

Valoare
cu TVA

1
Cheltuieli pentru elaborarea auditului energetic, proiectare şi asistenţă tehnică - 
6% din investiţia de bază 52,500.00 9,975.00 62,475.00

2 Cheltuieli cu consultanţa - 4% din investiţia de bază 36,281.48 0 36,281.48
3 Total cheltuieli cu investiţia de bază, din care 762,216.00 144,821.04 907,037.04

3.1

achiziţionarea şi montarea de corpuri de iluminat LED cu eficienţă ridicată, puncte 
de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune 
subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de 
legare la pământ, console, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, 
echipamente de  bandă,automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public, 
pentru modernizare şi/sau extinderea sistemului de iluminat 562,341.00 106,844.79 669,185.79

3.2 achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune 199,875.00 37,976.25 237,851.25
4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 1,500.00 285 1,785.00

Total 852,497.48 155,081.04 1,007,578.52  

Valoare finantata prin programul de finantare este de 1.000.000 lei cu TVA 

Valoare finantata din Buget local 14.671,09 lei cu TVA 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEZA: 

                                                              SECRETAR GENERAL 

  MARCHI Ș FLORIN                                                  DOREL OCTAVIAN GOLDEA 



 


