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   HOTĂRÂREA   nr.   3    /2021 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici, din proiectul –faza ”Studiu de 

fezabilitate (S.F.) - “”Extindere  iluminat stradal zona Biserica Romano-Catolică-Pod Mureș,  
comuna Gălăuțaș, județul Harghita”. 

  

 

 Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de   25 ianuarie 2021;        

                
Având în vedere: 

  -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș,  nr. 7/7/2021 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici din proiectul faza”Studiu de fezabilitate (S.F.)–”Extindere  iluminat  

stradal zona Biserica Romano-Catolică-Pod Mureș, comuna Gălăuțaș, județul Harghita” ; 
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Gălăuțaș, județul 

Harghita nr.7/8/2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici din proiectul  faza”Studiu 

de fezabilitate (S.F.) -“Extindere  iluminat stradal zona Biserica Romano-Catolică-Pod Mureș, 
comuna Gălăuțaș, județul Harghita” ; 

- nota conceptuală nr. 4094/10.11.2020  și  tema de proiectare  nr. 4282/26.11.2020 pentru 

obiectivul de investiție  faza”Studiu de fezabilitate SF.) - “ Extindere iluminat stradal zona Biserica 

Romano-Catolică-Pod Mureș, comuna Gălăuțaș, județul Harghita ” 
-Studiul de fezabilitate întocmit de către  SC Electro -Line SRL Toplița, pentru ” Extindere 

iluminat stradal zona Biserica Romano-Catolică-Pod Mureș, comuna Gălăuțaș, județul Harghita” , 
proiect  19/2020;   

 -  Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice;  

     - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-Legea nr. 230/2006 privind Serviciul de Iluminat Public, cu modificările și completările 
ulterioare;  

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr. 8/7/2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr.8/20/2021, 
comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget- finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie co munală, servicii şi 
comerţ nr.8/29/2021; 
    -In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit b), lit c), alin.4 lit a), lit. d), art 139 alin. 1, 

art 196 alin.1 lit a), art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifcările și 
completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația faza- ”Studiu de fezabilitate 

(S.F.) – pentru obiectivul de investiție ”Extindere iluminat stradal zona Biserica Romano-Catolică-

Pod Mureș, comuna Gălăuțaș, județul Harghita”, proiect nr.19/2020-proiectant SC Electro-Line 
SRL Toplița, respectiv:  
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Soluția recomandată: Scenariul I 

 

Valoarea totală (valoare fără TVA): 74.957,32 lei. 

Din care : Construcții și montaj (valoare fără TVA) : 63.457,32 lei.  

Valoarea totală (valoare cu TVA): 89.199,21 lei. 

Din care : Construcții și montaj (valoare cu TVA) : 75.514,21 lei.  

 

Caracteristici tehnice și parametrii specifici investiției :  
 

Titular: Comuna Gălăuțaș 

Beneficiar: Comuna Gălăuțaș 

Amplasament: Comuna Gălăuțaș, zona Biserica Romano-Catolică-Pod Mureș. 
 

Capacități:  

 Montare LEA 0,4 kV ILP TYIR 16+25 mmp : 320 m, 

 Priza de pământ sub 4 ohmi la fiecare stalp de intindere, 
 3 stâlpi de tip SC10002 cu cate 2 brate si cate 2 corpuri de iluminat LED, 

 1 stâlp de tip SC10002 cu 1 brat si 1 corp de iluminat LED, 

 1 stâlp de tip SC10001 cu cate 2 brate si cate 2 corpuri de iluminat LED, 

 3 stâlpi de tip SC10001 cu 1 brat si 1 corp de iluminat LED, 

 Echipare 1 stalp existent SC10001 nr. FN cu corp de iluminat cu LED, 

 13 corpuri de iluminat cu LED proiectate in total. 

 total putere instalată:         Pi=    0.65 kW. 

                                                   Pa=   0.65 kW  
                                                   Un= 230 V ; f= 50 Hz, cos φ= 0,92.   
    

Durata de execuție a investiției : 2 luni.  

Sursă de finanțare: buget local, alte resurse financiare. 

   
Art. 2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor 

interesate, respectiv primarului comunei Gălăuțaș, compartimentului contabilitate și Instituției 
Prefectului-județul Harghita.  

 

Gălăuțaș, la 25 ianuarie 2021                   

  
  Președinte de ședință,             Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş  

   ………………………                               ………………………     

         Ioan ȚĂRAN             Monica-Camelia MORAR 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


