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  H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii 
(DALI) pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea şi eficientizarea 
sistemului de iluminat public stradal în Comună Bărcăneşti, Judeţul 

Prahova –Etapa 2’’ 
  

 
           Văzând : 
-Referatul de aprobare  nr.  10.022    /  05 .03.2020 al Primarului comunei 
Bărcăneşti, judeţul Prahova, pentru susținerea  Proiectului  de hotărâre   
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii 
(DALI) pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea şi eficientizarea 
sistemului de iluminat public stradal în Comună Bărcăneşti, Judeţul 
Prahova –Etapa 2’’; 
- Raportul  de specialitate  nr.10.046/05.03.2020 al Serviciului Financiar  
contabil  al  Proiectului  de hotărâre   privind aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Investiţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii 
,,Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public stradal în 
Comună Bărcăneşti, Judeţul Prahova –Etapa 2’’; 
-Documentația  de avizare a lucrărilor de intervenții 318/2020 elaborat de 
SC Trodonic SRL  

-Avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul Consiliului Local al 
comunei Bărcănești;  
-Avizul secretarului general al comunei  nr.10.025  din  05.03.2020;               
  

 In conformitate cu prevederile : 
- Art. 41 si art. 44, alin. (1) si alin. (4), art 46  din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Art.129  alin.(2) lit.b), alin (4) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019- Codul 
Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Art. 9, art.10 alin(4) lit.a) din HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul - cadru al documentatiilor  tehnico – economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare;   
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 În temeiul  prevederilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 
 

Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judetul Prahova adopta prezenta  
H O T A R A R E: 

 

 

 Art. 1. Se aprobă  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii 
(DALI) pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea şi eficientizarea 
sistemului de iluminat public stradal în Comună Bărcăneşti, Judeţul 
Prahova –Etapa 2’’ și principalii indicatori tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii   ,conform anexelor 1 și 2  care fac parte integranta 
din prezenta hotarâre. 

 Art. 2. Finanțarea lucrarii se va face din sume din bugetul local 
alocate cu aceasta destinație . 

 Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de 
Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova ,şi de compartimentele cu 
atribuţii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului, iar 
hotărârea va fi comunicată  persoanelor şi autorităţilor interesate de 
secretarul general al comunei . 

 
 

     

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                      Dănuț Duță   

                 
Contrasemnează: 

Secretarul  general al  comunei, 
 Nicoleta Savu 

   Bărcăneşti,   23.03.2020 
   Nr. 16 
Nr.consilieri in functie        15 ;  Nr.consilieri prezenti  13     ;   Nr.voturi pentru 13       
Nr. voturi impotriva     0  ;  Nr. voturi abtinere     0   . 
Sistem vot : deschis 
 5 exp. 
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Anexa nr.1 la  HCL Bărcănești nr.16  din 23.03.2020 
 

Principalele caracteristici şi  indicatorii tehnico-economici ai obiectivului 
de investiţii   :„Modernizare şi eficientizare iluminat  public stradal în 

Comună Bărcăneşti, Judeţul Prahova –Etapa 2’’ 
 

 

          Beneficiar:Comună Bărcăneşti,jud. Prahova  

1. Valoarea totală a investiţiei (preţuri  an 2020 – lei ) 

Nr. 

Crt. 

Capitol 

investiţie 

Valoare fără 

TVA(lei) 

TVA (lei) Valoare cu TVA(lei) 

1 Total 

general 

   454.920.86 85.508,78 540.429,65 

2 Din  care 

C+M 

443.147,94 84.198,11 527.346,05 

 

2. Durata de realizare a investiţiei: 2 luni conform graficului de realizare a 

investiţiei 

  

3. Capacităţi 

 

    -Nr. total de aparate de iluminat  cu LED – 669 buc, de 30 W,75 W şi 100 W; 

    - Garanţie de minim 5 ani 

     -Durata de viaţă   -minim100000 ore 

 

    4.Finanţarea lucrării se va face din bugetul local al comunei Bărcăneşti. 

 
                     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                                  Dănuț Duță   
                 

Contrasemnează: 

Secretarul  general al  comunei 
 Nicoleta Savu 
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