
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL FRUMOSU 
__________________________________________________________________ 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind participarea Comunei Frumosu la “Programul privind creşterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect,  respectiv  devizul 

general al proiectului “Eficientizarea sistemului de iluminat public  

din Comuna Frumosu, Județul Suceava” 

 
             Consiliul Local Frumosu, județul Suceava; 

             Având în vedere : 

            -Proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul  localității, domnul Niga Alexandru 

Gabriel, însoțit de  referatul de aprobare nr.92 din 04.01.2023  prin care se propune 

participarea localității Frumosu la “Programul privind creşterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului “ Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Frumosu, Județul 

Suceava”; 

           -Raportul de  specialitate nr.93 din 04.01.2023 al compartimentului de specialitate; 

           -Ordinul   nr. 1.947 din 13 iulie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul 

ministerului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de 

finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 

public – publicat la 22.07.2022. 

-Avizul  comisiilor de specialitate ale Consiliului local Frumosu; 

Văzând prevederile: 

Hotărârii Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;              

În temeiul prevederilor art.129(2) lit. ”b”, art. 139 (3) lit. ”d” și art. 196 (1) lit. ”a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat ulterior; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă participarea UAT Frumosu la “Programul privind creşterea eficienţei 

energetice a infrastructurii de iluminat public”, pentru Obiectivul de investiții  “Eficientizarea 

sistemului de iluminat public din Comuna Frumosu, Județul Suceava”. 

Art.2 Se aprobă documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului  de investiții “Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Frumosu, 

Județul Suceava”, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, așa cum sunt prevazuți în 

Anexele nr. 1 si nr. 2  la prezenta Hotărâre, care  fac  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre; 

Art.3 Comuna Frumosu va asigura şi susţine cheltuielile implementării proiectului şi care nu 

sunt finanţate de A.F.M. 

Art.4 Se mandatează primarul localității, domnul  Buga Constantin să reprezinte solicitantul  

UAT Frumosu în relația cu Autoritatea  - Administrația Fondului pentru Mediu; 



Art.5 Primarul UAT Frumosu și compartimentele financiar contabil/ achiziții vor  duce  la  

îndeplinire  sarcinile  ce  decurg  din  prezenta  hotărâre. 

Art.6 În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din 

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

prezenta hotărâre se înaintează Prefectului județului Suceava, pentru exercitarea controlului de 

legalitate. 

Art.7 Transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele 

interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru informare, în 

format electronic şi pe site –ul primariei comunei Frumosu, județul Suceava. 

 
   

 

 
 
                    Președintele de ședință,                                                   Contrasemnează: 
                        Niga Alexandru Gabriel                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
Frumosu la 04.01.2023 
Nr.1 

 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 8      Voturi:-Pentru :8     -Împotriva : 0       -Abțineri : 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


