ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU

CONSILIUL LOCAL

rrorAnAnr,

privind aprobarea documentatiei tehnice D.A.L.I, principalii indicatori tehnico-economici,
acordul privind participarea la program precum si devizul general pentru obiectivul de
investitii ,,MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL
MOTRU''
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU
Avfrnd tn vedere:
Lansarea apelului de proiecte privind modernizarea iluminatului public finantat de Agentia
Fondului de Mediu in data de 16.08.2022;
Ordinul 194712022 pentru aprobarea ghidului de finantare a Programului privind cresterea
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public ;
D.A.L.I "MODERNIZAREA SISTE,MULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL
MOTRU" nr 83P12022 intocmit de SC CRISBO COMPANY S.R.L. conforrn Contractului de
servici 20206131 .05.2022

;

Prevederile Legii nr. 273129.06.2006 - privind finanlele publice locale;
Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor
normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art".129, alin. I din O.U.G. nr.5112019 privind Codul administrativ, cu modific6rile gi
completiri Ie ulterioare;

REFE,RATUL DE APROBARE privind aprobarea documentatiei tehnice D.A.L.I,
principalii indicatori tehnico-economici, acordul privind participarea la program precum
si devizul general pentru obiectivul de investitii "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE

ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPruL MOTRU"
Raportul de specialitate intocmit de doamna Udrea Mihaela, inspector Serviciu UATIADC;
Proiectul de hotlrAre;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

in temeiul prevederilor art. 139 alin (1) din O.U.G. nr.
administrativ, cu modificirile ;i completlrile ulterioare,

5712019-

privind Codul

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobi documentatia tehnicl D.A.L.I pentru obiectivul de

investitii
,'MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MOTRU"
conform anexei la prezenta hotirire , cu urmitorii indicatori tehnico-economici :
CU TVA LEI

FARA TVA LEI

Valoarea totala a investititie

5.278_633,73

4.439.597,15

Constructii+Montaj

2.554.730.08

2.146.832,00

Art.2. Consiliul Local Motru iqi dI acordul pentru participarea la Programul privind cresterea
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public.

Art.3. Se aprobi devizul general parte integranti din D.A.L.I pentru obiectivului de investitii
,'MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MOTRU"
Art,4. Se imputerniceqte Primarul Municipiului Motru ec. Morega Costel Cosmin sI semneze
toate actele necesare depunerii proiectului in numele UAT Municipiul Motru.

Art.S. Prevederile hotirArii vor
Primiriei Municipiului Motru .

fi

duse la indeplinire de Serviciiile de specialitate din cadrul

Art.6 Hotirirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu(iei Prefectului
Serviciilor CSPLPPM Si UATIADC din cadrul Primiriei Municipiului Motru

Aceastfl hotlrAre a fost adoptat[ in qedinla ordinard

cuun

a

C.L. Motru
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