
RoMArura
JUDETUL NEAMT

coNsrlruL LocAL AL coMUNEr TIBUCANT

PRorEcr oe norAnAnr
privind a proba rea Proiectu lu i,, MO DERNIZAR EA SISTEM UL UI DE IL UMINAT P U B LIC

1TRADAL iw COUUwI TTBUCANI, JUDETUL NEAMTi inregistrat sub Nn 44 din 77

iunie 2O2l

RUSU IOAN, primarul comunei Jibucani, judelul Neaml;

Av6nd in vedere prevederile:

- art. t29 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. e) din O.U.G, Nr. 5712019 privind Codul Administrativ,

cu modific5rile 9i complettrile ulterioare;

- arl. 4 din Legea nr. 5U2006 a serviciilor comunitare de utilitHti publice, cu modificarile si

completarile ulterioare.

tn temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit, e) 9i ale art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. Nr.

57l20Lg privind Codul Administrativ, cu modificHrile 9i complet5rile ulterioare,

HorAnAgrE:

Aft. 1 (1) AprobH Proiectul ,,MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

,TRADAL iw COUUw{ TrBttCANr, JUDETUL NEAMTi

(2) Proiectul prev5zut la alin. (1) se va derula prin fonduri guvernamentale

nerambursabile.

Aft. 2 - Primarul, prin compaftimentele din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Jibucani vor urmHri ducerea la indeplinire prevederilor prezentei hotHr6ri.

Aft. 3 - (Secretarul general comunei va inainta 9i comunica prezentul proiect de

hot5rdre autoritHlilor 9i persoanelor interesate 9i o va aduce la cunogtin!5 public5 prin afigaj la

sediul instituliei.

Avizat pentru legalitate,

SECRETAR GENERAI.,

Jr, Coca Ambrosd
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PRIMAR
Nr.4298 din 11 iunie 2O2L
Tel./fax: 02331293402
E-mail: primaria tibucani@vahoo.com

REFERAT DE APROBARE
a Pruiectul u i de hotd rE re privin d a proba rea Prcie^ctul u i,, MOD ERNIZA REA

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLTC STRADAL IN COMUNA TIBUCANI,
JUDETUL NEAMTi inregistrat sub Nn 44 din ll iunie 2027

Ioan Rusu, primarul comunei Jibucani, judetul Neamt, in calitate de iniliator al
acestui proiect de hotHr6re;

AvAnd in vedere prevederile:
- art. 129 alin, (2) lit. b) alin. (4) lit. e) din O.U.G. Nr. 5/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificdrile 9i complet6rile ulterioare;
- arL. 4 din Legea nr. 5U2006 a seruiciilor comunitare de utilit5li publice, cu

modificarile si completarile ulterioare.

Tindnd cont de faptul cH autoritEtile administratiei publice locale au competentH
exclusiv5 in conditiile legii, in ceea ce privegte infiintarea, organizarea, coordonarea,
monitorizarea gi controlul funclionSrii serviciilor de utilit5ti publice, precum gi in ceea ce
privegte crearea, dezvoltarea, modernizarea gi exploatarea bunurilor proprietate public5
sau privat6 a unit6tilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilit5ti publice.

Modernizarea Sistemului de Iluminat public stradal in comuna noastr5 este
justificata atat prin motive de ordin economico-financiar, cat si prin argumente sociale si

de mediu.
Din punct de vedere economico-financiar, in contextul actual, acest proiect

reprezinta cea mai potrivita strategie pentru obtinerea celui mai bun rapoft calitate -
cost si realizarea indicatorilor de performanta ai serviciului prestat locuitorilor comunei la

nivelele de calitate si la termenele stabilite potrivit legislatiei in vigoare.
Din punct de vedere social, acest proiect va contribui la asigurarea unui serviciu

eficient 9i la imbunatElirea conditiilor de siguran!5 ale locuitorilor comunei noastre, cu
potenlialul cre5rii de locuri de munca.

Din punct de vedere al protectiei de mediului, prin derularea acestui proiect se va
asigura un grad mai ridicat de conformare cu cerintele Uniunii Europene pentru iluminat
public stradal.

Din analiza actelor normative 9i a considerentelor susmenlionate, apreciem cE acest
proiect de hot5rAre este legal, actual 9i oportun, motiv pentru care am procedat,

impreun5 cu secretarul comunei, la nominalizarea acestuia ca fiind persoana care trebuie
sE analizeze 9i sH intocmeasc5 raportul de specialitate, stabilind ca dati de depunere a

raportului ziua de 11 iunie 202L, ora 14,00.
Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul

Neam! cdreia ii va fi inaintat acest proiect de hot5r6re in vederea dezbaterii 9i intocmirii
avizului consultativ este tomisia de Activit5ti Economico-Financiare".
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