ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 28.08.2018
privind aprobarea realizării obiectivului de investiții cu denumirea
„Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public local
pe străzile Cuza Vodă, Petru Rareș și Ștefan cel Mare”
Consiliul Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi,
Având în vedere:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Planul Local de Urbanism aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu
Frumos nr. 90 din 30.07.2015;
- Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice
pentru realizarea serviciului de iluminat public nr. 29417 din data de 07.02.2018 încheiat de
Orașul Târgu Frumos cu Delgaz Grid S.A.;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016;
Ţinând seama de:
- Expunerea de motive a Primarului oraşului Târgu Frumos înregistrată la secretariatul
primăriei oraşului Târgu Frumos cu nr. 37442/11.06.2018;
- Proiectul de hotărâre nr. 37443/11.06.2018;
- Raportul Serviciului Urbanism, Cadastru, Agricol, Amenajarea Teritoriului și Protecția
Mediului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat cu nr.
37444/11.06.2018;
- Avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul Consiliului
local al oraşului Tg Frumos, înregistrat la secretariatul primăriei oraşului Târgu Frumos cu
nr. 41999/28.08.2018;
- Avizul favorabil al Comisiei juridice, de învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie
socială, cultură, culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului local al oraşului Tg Frumos
înregistrat la secretariatul primăriei oraşului Târgu Frumos cu nr. 41974/28.08.2018;
- Avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism
și agricultură din cadrul Consiliului local al oraşului Tg Frumos înregistrat la secretariatul
primăriei oraşului Târgu Frumos cu nr. 41987/28.08.2018;
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În temeiul art. 45 și al art. 115 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții cu denumirea „Eficientizarea
energetică a sistemului de iluminat public local pe străzile Cuza Vodă, Petru Rareș și Ștefan
cel Mare”, constând în schimbarea lămpilor existente de pe stâlpii de iluminat public cu lămpi
economice.
Art.2. Se aprobă contractarea de servicii oferite de firme specializate în domeniu în vederea
întocmirii studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții menționat la articolul
1, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.
Art.3. Fondurile necesare în vederea realizării obiectivului de investiții menționat la
articolul 1 se vor asigura prin rectificare bugetară.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul prin aparatul de
specialitate.
Art.5. Secretarul oraşului va asigura comunicarea prezentei hotărâri:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iași,
- Primarului oraşului Târgu Frumos,
- Serviciului Urbanism, Cadastru, Agricol, Amenajarea Teritoriului si Protectia Mediului,
- Compartimentului Achizitii Publice,
- Serviciului Economic
și aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor acesteia prin afișare la sediul instituției și/sau prin
publicare pe pagina de internet și/sau presă.

Președinte de ședință,

Avizează pentru legalitate,

Consilier local,

Secretar,
Spulber Felicia – Elena

ARVINTE DANIEL COSTIN

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 28.08.2018, cu un număr de 17
voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la
ședință din cei 17 consilieri locali în funcție.
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