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                         NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

   privind aprobarea realizarii investiţiei si a studiului de fezabilitate 

     al investiţiei ,, Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public in  

              comuna Gura Vitioarei , judeţul Prahova’’ 

 

         În conformitate cu dispozitiile art. 45 alin.6 din legea nr. 215/2001, 

legea administratiei publice locale , republicata , cu modificarile  si 

completarile ulterioare , am initiat proiectul de hotarare privind aprobarea 

investiţiei si a studiului de fezabilitate ,,Lucrări de reabilitare reţea de 

iluminat public in comuna Gura Vitioarei , judetul Prahova’’. 

         Proiectul va contribui la implementarea cerinţelor U.E. referitoare la 

creşterea eficienţei energetice , precum şi la asigurarea unei dezvoltări 

durabile a regiunii.     

 

        La initierea proiectului de hotarare am avut in vedere prevederile 

O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare 

locala , cu modificari si completari aduse prin O.A.P. nr.1851/2013 ce 

cuprinde normele metodologice de punere in aplicare a prevederilor 

prezentei ordonante , în baza carora a fost întocmit proiectul de catre 

Sc.Hurad Ab Srl Bucuresti , cu o valoare totala a investiţiei de 586.703 lei. 

        Având in vedere prevederile art.7 alin.1 lit.m din O.U.G nr.28/2013, cu 

modificari si completari aduse prin O.U.G.nr.6/2017, dorim sa solicitam si 

sa obţinem finanţare in cadrul Programului pentru proiectul de reabilitare a 

reţelei de iluminat public in comuna Gura Vitioarei , si anume prin montarea 

a 632 de corpuri de iluminat cu LED, din care 52 bucăţi vor fi amplasate pe 

drumul naţional DN1A şi 580 bucăţi pe drumurile comunale. 

       Ţinând cont de aceste considerente , supun aprobarii dumneavoastra 

proiectul de hotarare privind aprobarea investiţiei şi a studiului de 

fezabilitate aferent,, Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public in comuna 

Gura Vitioarei , judetul Prahova’’, în conformitate cu prevederile art. 36 

alin. 4 lit.d si e, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din legea nr. 215/2001, 

legea administratiei publice locale , republicata ,  cu modificarile si 

completarile ulterioare . 
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