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                                         HOTĂRÂREA NR.10 

    din 18.02.2020   
  pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 125/16.10.2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice  și a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții: ”Modernizarea iluminatului public în orașul Șimleu Silvaniei” 
 
 

                 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj,  întrunit în şedinţă publică în data de  
18 februarie 2020; 
              Având în vedere: 

 - Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a orașului Șimleu Silvaniei pentru perioada 
2014-2020, Direcția 4 - Îmbunătățirea infrastructurii energetice în orașul Șimleu Silvaniei, Obiectivul 
operațional 4.1. - Creșterea eficienței energetice, Măsura a: modernizarea, extinderea sistemului de 
iluminat public și a rețelei de gaze naturale, inclusiv introducerea soluțiilor pentru crearea, 
valorificarea energiilor regenerabile în sectorul rezidențial și public, Proiecte: reabilitarea, 
modernizarea și extinderea iluminatului public, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului 
Șimleu Silvaniei nr. 60/28.08.2014 și actualizată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Șimleu 
Silvaniei nr. 55/29.04.2018; 

 - Planul de dezvoltare durabilă a orașului Șimleu Silvaniei pentru perioada 2014-2020,  
Direcția 4 - Îmbunătățirea infrastructurii energetice în orașul Șimleu Silvaniei, Obiectivul operațional 
4.1. - Creșterea eficienței energetice, Măsura a: modernizarea, extinderea sistemului de iluminat 
public și a rețelei de gaze naturale, inclusiv introducerea soluțiilor pentru crearea, valorificarea 
energiilor regenerabile în sectorul rezidențial și public, Proiecte: reabilitarea, modernizarea și 
extinderea iluminatului public, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei 
nr. 60/28.08.2014 și actualizat prin Hotărarea Consiliului Local al Orașului Șimleu Silvaniei nr. 
55/29.04.2018; 

 - Raportul Strategic și Planul de acțiune privind energia durabilă a orașului Șimleu 
Silvaniei pe perioada 2016 – 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Șimleu 
Silvaniei nr. 47/31.05.2016;  

 - Referatul de specialitate nr. 2209/12.02.2020  al Primarului orașului Șimleu Silvaniei; 

 - Raportul de specialitate nr. 2210/12.02.2020 al Administratorului public; 

 - Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, protecţia mediului, turism, conservarea 
monumentelor istorice şi arhitectură; 

 - Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, 
comerţ şi agricultură ale Consiliului Local; 

  

 

 



 

   În baza prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. 1 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare şi ale  
art. 96, art. 129 alin. 2 lit. b și d, alin. 4 lit. a și d și alin. 7  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
            În temeiul art. 139 alin. 3 lit. a și e și art. 196 alin.1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  

          HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 125/16.10.2018 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții: ”Modernizarea iluminatului public în orașul Șimleu Silvaniei”, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se împuternicește Primarul orașului Șimleu Silvaniei, dl. SEPTIMIU CĂTĂLIN 
ȚURCAȘ, ca reprezentant legal al Orașului Șimleu Silvaniei,  să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele Orașului Șimleu Silvaniei. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al orașului Șimleu 
Silvaniei în vederea ducerii sale la îndeplinire: 
             - Primarului Orașului Șimleu Silvaniei 
                        - Prefectului Județului Sălaj 
                        - Serviciului Urbanism 
                        - Direcției Economice 
                        - dosar hotărâri. 
 

 Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local  al orașului Șimleu Silvaniei și prin publicare pe site-ul propriu al Orașului Șimleu Silvaniei. 
 

         Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 18.02.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, 
alin. 3, lit. „a” şi ”e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de   16 voturi 
pentru, 0 voturi împotrivă,  0 voturi abţineri,  din totalul de  16 consilieri prezenţi.          
 

 
 

                                               
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ,  
                      OPREA MIHAI                                                      SECRETAR GENERAL DELEGAT,  
                                            ALINA-MARIANA PETHO 
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