ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA
HOTĂRÂRE
Nr. 35 din 28.07.2020
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea
sistemului de iluminat public in comuna Vidra, satele Vidra, Scafari, Tichiriş, judeţul Vrancea”
Consiliul Local al comunei Vidra, judeţul Vrancea
- văzând - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vidra, dl. Pintilie Silviu ; raportul
compartimentului de resort nr. 4939 din 21.07.2020 din partea d-lui Titere Ion - Serviciul financiar
contabil ; referatul de aprobare nr. 4938 din 21.07.2020, întocmit de inițiator;
- în baza prevederilor :
- Ordinului 1162/2020 emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru aprobarea Ghidului
de finantarea programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in
infrastructura de iluminat public;
În temeiul - art. 129 alin. (2) lit. ”b” , alin. (4) lit. ”d”, art. 136 alin. (1) și (8), ale art. 139 alin. (3)
lit. g și ale art. 196 alin ( 1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizarea
sistemului de iluminat public în comuna Vidra, satele Vidra, Scafari, Tichiriş, judeţul Vrancea”, conform
Anexei 1.
Art. 2. Se aprobă participarea la programul privind ,,Sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”, derulat de Administraţia Fondului de Mediu.
Art. 3. Se aprobă includerea veniturilor din finanţarea investiţiei şi a cheltuielilor eligibile şi neeligibile
în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 conform Anexei 2.
Art. 4. Se aproba contractarea finanţării prin programul ,,Sprijinirea eficienţei energetice şi a
gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”, derulat de Administraţia Fondului de
Mediu.
Art. 5. Se aprobă numirea dl. Pintilie Silviu – Primar ,ca persoană desemnată să reprezinte UAT –
Comuna Vidra în relaţie cu autoritarea finanţatoare.
Art. 6. (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija Ordonatorului principal de credite,
persoanei desemnate şi a serviciului financiar contabil şi va fi comunicată şi înaintată, autorităţilor şi
persoanelor interesate, prin grija secretarului general al comunei Vidra, judeţul Vrancea.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin publicare pe site-ul instituţiei, precum şi
afişare la sediul administraţiei publice locale, la nivelul comunei Vidra, judeţul Vrancea.
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