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HOTĂRÂRE
privind întocmirea proiectului pentru obiectivul de investiție “ Modernizare iluminat public stradal în

comuna Bughea de Jos, județul Argeș ” pentru participarea la Programul privind sprijinirea eficienţei
energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 

Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, județul Argeș, întrunit în ședință de lucru ordinară a lunii iulie
Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 3897/13.07.2020 prin 

care propune spre aprobare proiectul de hotărâre “ Modernizare iluminat public stradal în comuna Bughea de 
Jo, județul Argeș ” și raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate al primăriei comunei 
Bughea de Jos, înregistrat sub nr. 3898/13.07.2020

Având în vederele avizul comisiei de specialitate din cadrul ConsiliuluiLocal
        Ținând cont de prevederile:
 art.43 alin(2) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile art.8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013 republicat, privind aprobarea Normelor 
metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala
 O.U.G.nr.28/2013 republicata pentru aprobarea Programului Național de  Dezvoltare locală,
și prevederile Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 pentru punerea in 
aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013
 O.U.G. nr.6/2017 pentru modificarea si completarea unor actenormative, precum sipentru stabilirea unor 
masuri privind realizarea investitiilor finanțate din fonduri publice 
 Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor 
europene nr.209/2017
 H.G.R. nr.907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind etapele de elaborare si continutul–
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice;

În temeiul art.139 alin(1), art.196 alin.1 lit. (a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă întocmirea proiectului pentru obiectivul de investiție “ Modernizare iluminat public stradal
în comuna Bughea de Jos, județul Argeș ” pentru participarea la Programul privind sprijinirea eficienţei 
energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public 
    Art.2. Proiectul, documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici vor fi supuse spre 
abrobare Consiliului Local
    Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite autorităţilor interesate 
prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă ,                                                                                  Contrasemnează pentru legalitate
             Consilier local,                                                                                                      Secretar general, 

       Maria Toader                                                 Bianca  Golumbeanu
                        
          
  

  Nr.38/ 28 iulie 2020

Total consilieri 13 din care13 prezenți, 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri.
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