
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANJ 
CONSJLIUL LOCAL 

HOTĂRÂ RE 

privind participarea Comunei Tomşani la Programul privind creşterea eficienţei energetice 
a infrastructurii de iluminat public 

şi aprobarea investiţiei „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal 
în Comuna Tomşani, Judeţul Prahova - etapa II" 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 47 din 17.08.2022, înocmit de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatu] de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 6204 din 17.08.2022, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6205 din 17.08.2022 , 

- Ghidul de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de 
iluminat public aprobat prin Ordinul nr. 1947/13.07.2022 emis de Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor; 

În baza prevederilor: 
• art. 120 şi art. 121 alin. (I) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
• art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
• art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
• 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, 

• art. 108, lit. "a'', art. 298 şi următoarele, art. 3 62, alin. 1 şi 2 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

• În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. "c" şi „d", alin. (6), lit. "b", alin. (7) litera ,,n", 
art. 139 alin. 3 lit. "g" precum şi ale art. 196, alin. (1 ), lit. "a", Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani,judetul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1. - În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) litera „g" din Ghidul de finanţare al 
Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public: 

a) Se aprobă participarea Comunei Tomşani în cadrul Programului privind creşterea 
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finanţat de Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor - denumit în continuare PROGRAM. Comuna Tomşani va respecta toate cerinţele 
PROGRAMULUI şi toate cerinţele contractului de fmaţare ce ar wma să fie semnat în cazul aprobării 
proiectului de investiţii. 



b) Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiţii „Modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal, în Comuna Tomsani, Judeţul Prahova - etapa II", întocmit conform 
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
respectiv: 

• Valoarea totală a proiectului : .................................... 1.078.152,89 lei (inclusiv TV A); 
• Valoarea eligibilă a proiectului: ............................. 1.000.000,00 lei; 
• Valoarea ajutorului financiar nerambursabil:......... 1.000.000,00 lei; 
• Valoarea cheltuielilor neeligibile: ................................... 78.152,89 lei. 

c) Comuna Tomşani isi exprimă acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei 
financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului şi care nu sunt finanţate de AFM. 

ART. 2. - Până Ia finalizarea investiţiei, Comuna Tomşani va respecta cerinţa PROGRAMULUI 
cu privire Ia delegarea gestiunii sistemului de iluminat. în acest sens, furnizarea/prestarea serviciului de 
iluminat public se va realiza prin intermediul unui operator, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. ( 4) 
din Legea nr. 5 1/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prevede că serviciile de utilităţi publice sunt fumizate/prestate prin 
intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi. 

ART. 3. - Persoana desemnată să reprezinte Comuna Tomşani în relaţia cu Administraţia 
Fondului de Mediu este domnul primar Pelin Mihai Florin. 

ART. 4. -Aducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Tomşani, domnul Pelin Mihai Florin. 

ART. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Prahova şi se aduce Ia cunoştinţă publică 
prin afişarea Ia sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet hnps://primariatomsani.ro/. 

Număr consilieri în func:tie � Număr consilieri prezenţi Vo1111i peotru Voturi împotrivă _,;:._ Abţineri 

EDINŢĂ, 

� 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomsani, ' 
Matei Violeta Iuliana 

I, 

2 



Beneficiar: 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 

Comuna Tomsani 

SC CRISBO COMPANY SRL 
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în Comuna 
Tomsani, Judeţul Prahova - etapa li 

DEVIZ GENERAL 

privind cheltuielile necesare reallzarii 

Denumirea capitolelor sl subcapltolelor de Valoare (far• TVA) 
Nr. cheltuieli Lei 
1 2 3 

I 
- - - ·----- -- - -

cAP'ft'OLl· 
C-b�le11 l)ftntru obtlne�· si am���"'a. te1en1;1ţul 
.1 ObtJnerea terenului 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 
1.3 Amenajarl pentru protectla mediului si 0.00 

aducerea terenului la starea initiala 
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilltatilor 0.00 
TOTAL CAPITOL 1 0.00 

Wl1'�2 
Qieltutell pentn, aslgqm-ea utmtjtfl6r necesare obu!d'.iwM de fn�I 

TOTAL CAPITOL 2 0.00 

. -., . � .... , ... c,rt 

�.,â�� 5'cjij� ti,1,nf� 
ţ ., -

3.1 Stud!I 0,00 
3.1.1 Studii de teren O.DO 

3.1.2 Raport privind Impactul asupra mediului O.DO 
.... .3  Alte studii specifice 0.00 
3.2 Oocumentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 
3.3 Expertizare tehnica 0.00 
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 

energetic al cladirilor 
3.5 Proiectare 43,000.00 
3.5.1 Tema de proiectare O.DO 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 30.000.00 

avizare a lucrarilor de interventli sl deviz 
general 

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 1,000.00 
vederea obtineril 
avlzelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 1,000.00 
tehnic si a detaliilor de executle 

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 11,000.00 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitle 15,000.00 
3.7 Consultanta 29,500.00 

lnvestltle - DEVIZ GENERAL 
c---··•-- _____ ._ --· -------···' �f'\-,;.__ # 

TVA 

lei 
• 
-

( 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
o.oo 

.'J• 

-
· .  

.<:. -

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

8,170.00 
0.00 
0.00 

5,700.00 

190.00 

190.00 

2,090.00 
2,850.00 
5,605.00 

Valoare (CU TVA) 

Lei 
5 

- -

,. 
0.00 
O.DO 

0.00 

0.00 
o.oo 

o.oo 

. 

. -

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

51,170.00 
0.00 
0.00 

35,700.00 

1,190.00 

1,190.00 

13,090.00 
17,850.00 
35,105.00 
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Denumirea capltolelor sl subcapltolelor de Nr. chettulell 

1 2 
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 

de investitil 
3.7.2 Auditul financiar 

3.8 Asistenta tehnica 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 

3.8.l.l pe perioada de executle a lucrarilor 
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 

fazele incluse in programul de control al 
lucrarllor de executie, avizat de cate 
Jnspe<:toratul de Stat in Constructii 

3.8.2 Dirigentie de santier 
TOTAL CAPITOL 3 

I �JTO).� 
� � , ·- " 

Cfietlulellpep�, fnyestWâ'• liUa 

4.1 Constructii sl instalatil 
-

4.1.l l Modernizare si extindere SIP 

- . 

. . 

1 Achizitionare si lucrarl de instalare 
aparate de iluminat 
2 Lucrari de extindere a SIP 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl 
functionale 

4.2.1 1 Modernizare sl extindere SIP 

3 Instalare sistem de telegestlune 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functlonale care necesita montaj 

4.3.l 1 Modernizare sl extindere SIP 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functlonsle care nu necesita montaj sl 
echipamente de transport 

4.5 Dotari 
Active necorporale 

TOTAL CAPITOL 4 

� -- -- -.. 
<o 

.. � 

�==& ... - -· � -.- -·· � -� 

5.1 Organizare de santier 

= 

-· 

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organlzarii de santier 

5.1.2 Cheltuieli conexe organlzarii santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

5.2.1 Comisioanele sl dobanzlle aferente 
creditului bancii finantatoare 

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatll 
lucrarilor de constructii 

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 
în amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - csc 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorlzatia de construire/desfiintare 

nvestltle • DEVIZ GENERAL 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Lei Lei lei 

3 4 5 

29,500.00 5,605.00 35,105.00 

0.00 0.00 0.00 
12,000.00 2,280.00 14,280.00 

2,000.00 380.00 2,380.00 
1,000.00 190.00 1,190.00 
1,000.00 190.00 1,190.00 

10,000.00 1,900.00 11,900.00 
99,500.00 18,905.00 118,405.00 

{ ·- ---- -·, 

,: - ·  . 
560,255.42 106,448.53 666,703.95 
560,255.42 106,448.53 666,703.95 

140,528.42 26,700.40 167,228.82 

419,727.00 79,748.13 499,475.13 
40,085.03 7,616.16 47,701.19 

40,085.03 7,616.16 47,701.19 

40,085.03 7,616.16 47,701.19 
179,621.00 34,127.99 213,748.99 

179,621.00 34,127.99 213,748.99 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 o.oo 

779,961.45 148,192.68 928,154.13 

--
�,,-.:::::·--- - - ,.,.. _ _  '':I: �-
.. ,�•-

:� · . '• �-!� . -"' .. -.., ' 

6,000.00 1,140.00 7,140.00 
6,000.00 1,140.00 7,140.00 

0.00 0.00 0.00 
6,603.76 0.00 6,603.76 

0.00 0.00 0.00 

3,001.71 0.00 3,001.71 

600.34 0.00 600.34 

3,001.71 0.00 3,001.71 

0.00 0.00 0.00 

c,....,_...,,.,., -----• -·· ______ -- • Cl, " -· .!-
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Denumirea capitolelor sl subcapltolelor de 
Valoare (fare TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

l Nr. chettulell 
Lei Lei Lei 

1 2 3 4 5 

5.3 Cheltuieli diverse si nepreva2Ute 10,000.00 1,900.00 11,900.00 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00 

TOTAL CAPITOL S 27,603.76 3,990.00 31,593.76 

CAPITOL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehno logice sl teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 6 o.oo 0.00 o.oo 

TOTAL Modernizarea slstemului de Iluminat 907,065.21 171,087.68 1,078,152.89 

publlc stradal, tn Comuna Tomsani, Judeţul 
Prahova - etapa li 

OTAL Constructll+Montaj 606,340.45 115,204.69 721,545.14 

AUGUST 2022 




