
 

 

     JUDEŢUL ARGES 

     COMUNA STÂLPENI 

     CONSILIUL LOCAL STÂLPENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.48/07.06.2022 

 

privind  aprobarea participării Comunei Stâlpeni   în cadrul,, Programului privind 

creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”,  program implementat prin 

Administrația Fondului de Mediu 

 

Consiliul Local al comunei Stâlpeni, judeţul Arges, întrunit în şedinţă extraordinară,14.06.2022, 

ora 13.00; 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al  primarului comunei Stâlpeni nr.4122/07.06.2022 ; 

- Raportul de specialitate nr.4123/07.06.2022 întocmit de compartimentul de 

specialitate al comunei Stâlpeni; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

                    - Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor natural;  
                    - HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
                   - Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public; 
                 - Legea nr.121/2014 privind eficienta energetice si a Directivei 2012/27/UE privind 

eficienta energetică.  

                 - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului de Mediu  a 

publicat  Ghidul de finanțare pentru Programul privind creşterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public – 2022.P 

- Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice; 

- In temeiul prevederilor  art. 129 alin.2 lit.(b),alin.4 lit.(d)  şi  art. 139 alin. (1 )   din 
O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local Stâlpeni: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Se aproba participarea Comunei Stâlpeni,judetul Arges   în cadrul,, Programului 

privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”,  program 

implementat prin Administrația Fondului de Mediu . 
Art.2. Se aproba demararea procedurilor pentru  întocmirea  cererii de finanțare și a 

documentațiilor tehnico -economice .  
             Art.3. Primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate, vor duce la indeplinire 
prezenta hotarare. 
             Art.4. Secretarul general al comunei Stâlpeni va comunica prezenta hotărâre Primarului 
comunei Stâlpeni, compartimentului promovare proiecte și achiziții publice si Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Arges în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi publicată în 
Monitorul oficial local la adresa de web https://www.cjarges.ro/en/web/stalpeni/monitorul-
oficial-local. 
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