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ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 04.01.2023  în cadrul ședinței extraordinare  

 convocată de îndată a  Consiliului local Frumosu  

 

Lucrările ședinței extraordinare au fost deschise de dl viceprimar  Niga Alexandru Gabriel 

desemnat președinte  de ședință pentru lunile noiembrie-decembrie 2022 și ianuarie 2023   prin 

H.C.L. nr.108 din 30.10.2022. 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel asigură Consiliul local că va respecta prevederile 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local precum și prevederile O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la buna desfășurare a lucrărilor ședinței de 

astăzi.  

Se aduce la cunoștiința membrilor consiliului local: 

- obligația de a comunica dacă există un potențial conflict de interese/incompatibilitate cu 

privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi. 

-   faptul că hotărârile cu caracter individual sunt luate întotdeauna prin vot secret, conform 

prevederilor art.139 alin.(6),teza a II-a din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare.  

-   procedura de comunicare a proceselor-verbale ale ședințelor comisiilor de specialitate din 

cadrul consiliilor locale, respectiv obligativitatea respectării prevederilor legale în acest sens. 

- informare referitor la transmitere răspuns în dosar nr.2156/86/2022, respectiv 

nr.3082/86/2022. 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel informează pe cei prezenți, că în această zi  

Consiliul local a fost convocat în ședință extraordinară, convocată de îndată, de viceprimarul 

comunei Frumosu prin Dispoziția cu nr. 1 din 04.01.2023, în temeiul art.134 alin.4 din OUG 

nr.57/2019, motivat de necesitatea completării dosarului pentru obținerea de finanțare 

nerambursabilă cu hotărârea înscrisă pe ordinea de zi, pentru a nu se pierde finanțarea. 

Se informează autoritatea deliberativă că la intrarea în sală s-a facut apelul nominal și s-a 

constatat că la lucrările ședintei de astăzi participă un număr de 9 consilieri în funcție din cei 13 

convocați, lipsind  nemotivat  d-nii consilieri locali Huțuleac Nicolae, Negură Dumitru a C., Niga 

Gheorghe și Pelinar Petrică.De la ședință lipsește dl primar Buga Constantin. 

 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel prezintă proiectul ordinei de zi.  

-1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat la şedinţa Consiliului local 

Frumosu din 29.12.2022.  

-2.Proiect de hotărâre 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, Judetul Suceava”. inițiator viceprimar Niga Alexandru Gabriel 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel supune la vot ordinea  de zi  prezentată, fiind 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

Intrând în ordinea de zi dl  președinte Niga Alexandru Gabriel, dă cuvântul d-lui secretar 

general Rusu Aurel, pentru a prezenta proiectul de hotărare, respectiv referatul de aprobare,  

astfel:  
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1.Referitor la Proiectul de hotărâre 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, Judetul Suceava -se  precizează  următoarele: 

În acest moment în comuna Frumosu sistemul de iluminat public pe străzile principale este 

realizat prin intermediul unor lămpilor de curent vechi, montate în urma cu 10-15 ani, lămpi care se 

află într-o stare avansată de îmbatrânire, având un consum ridicat de energie electrică, neridicându-

se la standardele de performanță din anul 2023. 

Prin eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Frumosu, județul Suceava, se 

dorește creșterea eficienței energetice a iluminatului public, reducerea de energie electrică și 

înlocuirea lămpilor vechi, degradate, cu un consum ridicat de energie electrică, cu alte lămpi cu o 

luminozitate mai ridicată și cu un consum de energie electrică mai scăzut față de lămpile actuale. 

Obiectivul preconizat al acestui proiect este realizarea unei investiții durabile care va fi 

integrată în infrastructura existentă și corelată cu investițiile viitoare, în vederea conformării cu 

cerințele legislației în vigoare, pentru diminuarea efectelor poluării aerului și creșterea eficineței 

energetice. 

 În cadrul investiției propuse se vor monta 220 corpuri (aparate) de iluminat bazate pe 

tehnologie LED, cu respectarea încadrării în clasele de iluminat a drumurilor/străzilor aferente 

proiectului și implementarea unui sistem telegestiune, care va permite reglarea fluxului luminos la 

nivelul întregului obiectiv de investiție. 

 Soluția propusă presupune în special modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat 

public stradal – rutier și stradal – pietonal, prin înlocuirea și completarea corpurilor de iluminat 

existente pe stâlpii existenți (aferenți sistemului/rețelelor de distribuție a energiei electrice), cu 

corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED, echipate cu sistem de dimare, precum și 

instalarea unui sistem de management prin telegestiune. 

 În vederea obținerii unei finanțarii din fonduri externe este necesar adoptarea unei hotărâri 

privind aprobarea participarii Comunei Frumosu la “Programul privind creşterea eficienţei 

energetice a infrastructurii de iluminat public” și a cheltuielilor legate de proiect,  respectiv 

devizul general al proiectului “Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Frumosu, 

Judetul Suceava” 

 Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel invită la discuții referitor la proiectul de pe ordinea 

de zi . 

Nefiind alte discuții, dl.  președinte Niga Alexandru Gabriel propune sistarea discuțiilor și 

votarea proiectelor de pe ordinea de zi, acestea fiind votate astfel: 

-1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat la şedinţa Consiliului local 

Frumosu din 29.12.2022–aprobat în unanimitate cu 8 voturi pentru..  

-2.Proiect de hotărâre 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, Judetul Suceava”. –aprobat în unanimitate cu 9 voturi pentru. 

  Nemaifiind alte subiecte de discutat referitor la ordinea de zi, președintele de ședință 

declară închise lucrările ședinței extraordinare  a Consiliului local Frumosu din data de 04.01.2023. 

 În cadrul acestei ședințe s-au respectat prevederile legale referitoare la conflictul de 

interese și incompatibilități. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, azi data de mai sus spre cele legale.  

 

                            Președinte de ședință                                 Secretarul general al comunei 

                             Niga Alexandru Gabriel                                                    Rusu Aurel 


