
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES          
CONSILIUL LOCAL               
          
   

HOTARARE  nr. 93 / 2019 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente, pentru proiectul  

„Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a 
iluminatului public in Municipiul Curtea de Arges” 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges, intrunit in sedinta convocata de 
indata. 

Avand in vedere: 
-Referatul Primarului Municipiului Curtea de Arges nr. 24398 din 27.08.2019; 
-Raportul de specialitate  nr. 24400 din 27.08.2019;  
In temeiul  art. 139, alin (1), (2), (3)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ  
 

hotaraste: 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Eficienta energetica prin implementarea 
sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in Municipiul Curtea de 
Arges” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C, apelul de proiecte nr. 
POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Eficienta energetica prin 
implementarea sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in Municipiul Curtea 
de Arges” în cuantum de 10.262.921,12 lei (inclusiv TVA), din care: 

- Valoarea eligibilă: 10.253.401,12 lei (inclusiv TVA); 
- Valoarea neeligibilă: 9.520,00 lei (inclusiv TVA). 
Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 214.588,02 lei (inclusiv TVA), 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 
2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 205.068,02 lei (inclusiv TVA),  
reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficienta energetica prin implementarea sistemului 
de gestionare inteligenta a iluminatului public in Municipiul Curtea de Arges”. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a 
iluminatului public in Municipiul Curtea de Arges”, pentru implementarea proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din Bugetul local. 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 
Contrasemnează 

Președinte de ședință                                   Secretar  general municipiu 
              DEACONU MARIUS                                        CHIRCA RADU 
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