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HOTĂRÂREA NR. 26 
din 31 martie  2014 

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitarea 
şi modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Rîciu” 

 

       Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  31 martie 2014, 
urmare a dispoziţiei de convocare nr. 144 din  25 martie  2014, emisă, de către primarul comunei Rîciu: 

 Având în vedere prevederile: 

 -Art. 36 aliniatul (2) litera „b, coroborat cu dispoziţiile art. 4 litera „d” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 -art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu  modificările şi completările ulterioare 

 Luând act de: 

 a) nota de fundamentare întocmită de către primarul comunei Rîciu în calitatea sa de iniţiator, înregistrată 
sub nr. 1130 din 24.03.2014; 

 Analizând documentaţia tehnico – economică în faza Studiu de fezabilitate, elaborată de S.C. Eco Light 
Project S.R.L. 

               În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4), art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. 
(3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate elaborat de societatea comercială -  Eco Light Project 
S.R.L.pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Rîciu”, 
ataşat prezentei hotărâri la Anexa nr. 1, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

  Indicatori tehnici: 612 corpuri de iluminat tip LED 

 Indicatori economici: Valoarea estimată a investiţiei fără TVA = 503.122,48 lei (echivalentul a 
111.897,00 euro, cursul 1 euro = 4,4963 lei) / 623.897,87 lei inclusiv TVA (cota 24%)  

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  comunei Rîciu şi 
referentul cu probleme de contabilitate. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege, primarului  comunei Rîciu şi Prefectului Judeţului Mureş şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea pe pagina de internet www.comunariciu.ro  
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