
Proiect  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECENI  

Cod de înregistrare fiscală:3662568 
 

 HOTĂRÂRE 
Nr._______din________ 

pentru participarea comunei Beceni, județul Buzău   la Programul privind 
creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 
 

 
Consiliul local al comunei Beceni, judetul Buzau; 

Avand in vedere  : 

- Referatul de aprobare  al primarului comunei Beceni,  raportul de specialitate 

intocmit de Biroul  financiar contabil și achiziții publice,  avizul comisiei de 
specialitate; 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 3 și 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 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   
- HG907/2016 
- Ghidul de finanțare privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 
- Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 

lit. ”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. (1), 
lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. - Se aproba participarea Comunei Beceni in cadrul Programului privind 
cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finantat de Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM. 
  
Art. 2. –  Comuna Beceni va respecta toate cerintele PROGRAMULUI  si a contractului 
de finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. In acest 
sens, in conformitate cu Art. 13, lit. g) din Ghidul de finanțare al Programului privind 
cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, aproba participarea 
la Program, respectiv: 
- Isi exprima acordul privind participarea la Program; 
- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 
- Isi exprima acordul privind aprobarea devizului general al obiectivului de 
investiții și defalcarea categoriilor de cheltuieli eligibile, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  



 
Art. 3. – Pana la finalizarea contractului de finantare Comuna Beceni va respecta 
cerinta PROGRAMULUI  cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat. In 
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. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,*republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, care prevede că serviciile de utilităţi publice sunt 
furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi. 
In acest sens, se aproba elaborarea documentatiilor tehnice necesare inceperii 
procedurilor de delegare a gestiunii privind serviciul de iluminat public. 
 
 
Art. 4. - Persoana desemnata sa reprezinte Comuna Beceni in relatia cu Administratia 
Fondului de Mediu este doamna  Doloiu Aurora.  
 
Art. 5. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Beceni  
 
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului 
Buzău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe 
pagina de internet http://primariabeceni.ro/.  

 
 
           

            Initiator, 

             Primar, 

Adrian BURLACU  

Avizeaza pentru legalitate, 

                                                                   Secretar general al comunei, 

                                                                                       Elena CÂRCEI  

Beceni       

Nr. 52/12.08.2022 

 
 
 










