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MUNICIPIUL CÂMPULUNG 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2 din 09.01.2023 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 143 din 17.10.2018 cu privire 
la aprobarea proiectului „Reabilitare sistem de iluminat public în Municipiul 

Câmpulung”, a valorii și a cheltuielilor legate de proiect 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în şedinţă 
extraordinară (convocarea de îndată) în data de 11 ianuarie 2023; 
 Având în vedere :  
- Referatul de aprobare nr. 457 din 06.01.2023 al Primarului Municipiului Câmpulung 
prin care se propune modificarea HCL nr. 143 din 17.10.2018 cu privire la aprobarea 
proiectului „Reabilitare sistem de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, a valorii și 
a cheltuielilor legate de proiect; 
- Raportul de specialitate al Direcției Economice și Fiscale și Serviciului de Dezvoltare 
Urbană – Compartiment proiecte și fonduri europene înregistrat sub nr. 458 din 
06.01.2023 prin care se propune modificarea HCL nr. 143 din 17.10.2018 cu privire la 
aprobarea proiectului „Reabilitare sistem de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, 
a valorii și a cheltuielilor legate de proiect); 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 17.102018 cu privire la aprobarea proiectului 
„Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, a valorii și a 
cheltuielilor legate de proiect; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 31.10.2019 cu privire la modificarea HCL nr. 
143 din 17.10.2018 (aprobarea proiectului „Reabilitarea sistemului de iluminat public în 
Municipiul Câmpulung”, a valorii și a cheltuielilor legate de proiect);  
- Hotărârea Consiliului Local nr. 273 din 14.12.2022 actualizarea Devizului General 
aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul 
Câmpulung”, actualizare aferentă proiectului tehnic;  
- Contractul de finanțare nr. 6136 / 24.10.2020 încheiat pentru finanțarea obiectivului 
"Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung";  
- Prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64 / 2022 privind ajustarea 
preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile; 
- Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;   

În temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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Primarul Municipiului Câmpulung 
PROPUNE : 

 
Art. I. – Se aprobă modificarea articolului nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local 

nr. 143 17.10.2018 cu privire la la aprobarea proiectului „Reabilitarea sistemului de 
iluminat public în Municipiul Câmpulung”, a valorii și a cheltuielilor legate de proiect și 
are următorul cuprins:  

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare sistemului de iluminat 
public în Municipiul Câmpulung”, cod SMIS 127042, actualizată conform OUG nr. 
64/2022, în sumă de 6.478.072,37 lei inclusiv TVA, din care 6.406.672,37 lei inclusiv 
TVA sunt cheltuielile totale eligibile.  

 
 Art. II. – Se aprobă modificarea articolului nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local 
nr. 143 17.10.2018 cu privire la la aprobarea proiectului „Reabilitarea sistemului de 
iluminat public în Municipiul Câmpulung”, a valorii și a cheltuielilor legate de proiect și 
are următorul cuprins: 

Art. 3. – Se aprobă valoarea contribuției proprii a Municipiului Câmpulung în 
procent de 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile, în sumă de 128.133,45 lei inclusiv 
TVA. 

 
Art. III. – Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei, Hotărârea 

Consiliului Local nr. 114 din 31.10.2019 își încetează aplicabilitatea.  
 
Art. IV. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează primarul municipiului Câmpulung, Direcția Economică și Fiscală și 
Serviciul de Dezvoltare Urbană.  

 
Art. V. – Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 

publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş, 
Direcției Economice și Fiscale, Serviciului de Dezvoltare Urbană – Compartiment 
proiecte și fonduri europene şi Primarului Municipiului Câmpulung.  

 
Municipiul Câmpulung, 09.01.2023  

 
 
 
 
 
  
 
 

Inițiator, 
Primar 

Elena – Valerica LASCONI  Avizat pentru legalitate   
Secretar general, 
Ramona SIMION 
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Nr. 458/06.01.2023 
 

RAPORT de SPECIALITATE 
privind modificarea HCL nr. 143 din 17.10.2018 cu privire la aprobarea proiectului 

„Reabilitare sistem de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, a valorii și a 
cheltuielilor legate de proiect 

 
Municipiul Câmpulung are în implementare proiectul „Reabilitarea sistemului de 

iluminat public în Municipiul Câmpulung”, cod SMIS 127042 în cadrul contractului de 
finanțare nr. 6136/24.10.2020, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Pubic.  

Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 143/17.10.2018 și nr. 114/31.10.2019 s-au aprobat 
depunerea proiectului „Reabilitare sistemului de iluminat public în Municipiul 
Câmpulung”, valoarea totală a acestuia în cuantum de 5.802.833,50 lei inclusiv TVA, 
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 114.628,67 lei inclusiv 
TVA și contribuția proprie de 71.400 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli neeligibile.  

În urma atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 
8554/170322/TKR/TM/ICM/196656 încheiat cu ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA a fost 
elaborată documentația la faza DTAC+PT+ DE, documentație verificată de verificatorl tehnic 
contractat în cadrul proiectului.  

Conform ghidului specific priorității de investitii „3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, ADR Sud 
Muntenia a transmis avizul pentru documentația tehnică, aviz care prevede că Proiectul 
tehnic pentru “Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, este 
elaborat în conformitate cu prevederile HG 907/2016. 

Devizul General aferent Proiectului tehnic avizat de ADR Sud Muntenia a fost aprobat 
prin hotărârea Consiliului Local nr. 273/14.12.2022. 

Conform unui raport publicat de Institutul National de Statistica, domeniile cu un 
impact negativ major, generat de criza COVID-19 sunt multiple, cu efect direct asupra 
industriilor implicate direct sau conex în implementarea contractului sus menționat. 

Raportul definește cele mai afectate industrii: 
Între subsectoarele industriei prelucrătoare cele mai afectate de incertitudinea privind 

evoluția volumului de activitate la data realizării cercetării statistice sunt: 
• Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, 
• Fabricarea altor mijloace de transport, 
• Fabricarea echipamentelor electrice 

• Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și 
instalații, 
• Industria metalurgică 
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           Fără îndoială, industria metalurgică, furnizoare de stâlpi, console și armături 
metalice în cadrul acestui contract, cât și industria de fabricare a echipamentelor electrice, 
responsabilă cu furnizarea aparatelor de iluminat, a sistemelor de telegestiune, cât și a 
aparatajului electric specific, sunt puternic afectate de această criză.  
            Raportându-ne la același raport al INS, sectorul construcțiilor se remarcă printr-o 
incertitudine a evoluției, un procent de 61.4% dintre operatorii economici estimând o 
restrângere a volumului de activitate în perioada următoare. 

Mai mult, este important de ținut cont de faptul că, criza pandemică generată de 
COVID- 19 a fost dublată de evoluția conflictului din Ucraina, cu un impact major asupra 
economiei românești în sensul: 

- Creșterii costurilor cu energia electrică; 
- Creșterii timpilor si costurilor de aprovizionare cu materiale și subansamble din import; 
- Majorarea costurilor materiilor prime, in contextul penuriei acestora; 
- Creșterea costurilor de transport maritim, aerian și rutier 

Prețurile mai mari ale mărfurilor au intensificat amenințarea unei inflații ridicate și de 
lungă durată, care cresc riscul unei stagflații sau tulburări sociale. Având în vedere faptul că 
statul agresor, Rusia, este supus, pe bună dreptate, unor embargouri drastice, acest fapt 
generează un efect de bumerang asupra statelor Uniunii Europene, implicit asupra României, 
Rusia fiind al treilea producător mondial de petrol, al doilea producător de gaze naturale și 
un producător de top 5 de aluminiu și oțel. Toate aceste materiale și materii prime sunt 
folosite în procesul de fabricație al echipamentelor destinate implementării acestui 
contract. 

Prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și 
a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, beneficiarii au posibilitatea actualizării costurilor investițiilor de bază 
pentru proiectele de infrastructură, respectiv valoarea estimată a investiției din devizele 
generale pentru contractele de lucrări și produse a căror procedură nu a început, cu indicii 
de cost în construcții total, utilizând ca referință luna ianuarie 2022 (conform 
prevederilorart. 1, alin (3) din OUG nr. 64/2022) pentru contractele de lucrări.  

Dat fiind că, contractul al cărui preț se dorește a fi actualizat este un contract de 
lucrări, formula de ajustare aplicabilă este cea reglementată de prevederile art. 17 alin. 
(8) a.1 din OUG 64/2022. 

Până la acest moment, valoarea contractului nu a suportat modificări conform art. 
221 alin.(1) lit.b) și c) din Legea nr.98/2016. 

Valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului este de 
1,330,294.02 lei fără TVA, respectiv 1,583,049.88 lei cu TVA, și reprezintă 34,92% din prețul 
inițial al contractului. 

Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie, iniţial, 
în  procent de 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie şi poate 
fi utilizată numai pentru plata diferenţelor de preţ aferente ajustării preţului 
contractelor de achiziţie, fără a depăşi pragurile stabilite la art. 8 şi 18 din OUG 
nr.64/2022. 

Noua valoare a Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază este 5,138,864.02 lei 
fără TVA, respectiv 6.115.248,18 lei cu TVA. 
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Valoarea totală a proiectului creste de la 4.876.650 lei fară TVA, respectiv 
5.802.833,50 cu TVA la 5.443.758,30 lei fară TVA respectiv 6.478.072,37 lei cu TVA, 
din care valoarea eligibilă a proiectului este de 5.383.758,30 lei fără TVA respectiv 
6.406.672,37 lei cu TVA. 

Contribuția Municipiului Câmpulung de 2% din valoarea eligibilă a proiectului crește de 
la 114.628,67 lei inclusiv TVA la 128.133,45 lei inclusiv TVA, contribuția proprie de 71.400 
lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli neeligibile nu se modifică.  

Având în vedere:  
 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 

 Contractul de finanțare nr. 6136/24.10.2020 privind implementarea proiectului 
„Reabilitare sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, cod SMIS 127042; 

 art. 17 alin. (8) a.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ; 

 Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, 
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea C – Iluminat Pubic;  

 Legea 273/2006 Legea finanțelor publice Locale cu modificările și completările 
ulterioare; 

precum și urgența derulării în continuare a implementării proiectului, având în vedere 
că durata contractului de finanțare se închiere la finele lunii februarie 2023, supunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung:  

- valoarea totală a proiectului „Reabilitare sistemului de iluminat public în Municipiul 
Câmpulung”, cod SMIS 127042, actualizată conform OUG nr. 64/2022, în sumă de 
6.478.072,37 lei inclusiv TVA, din care 6.406.672,37 lei inclusiv TVA sunt 
cheltuielile totale eligibile; 

- valoarea contribuției proprii a Municipiului Câmpulung în procent de 2 % din valoarea 
cheltuielilor eligibile, în sumă de 128.133,45 lei inclusiv TVA; 

Precizăm că celelalte articole ale hotărârii nr. 143/17.10.2018 rămân nemodificate.  
Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea  Hotărârea Consiliului 

Local nr. 114/31.10.2019 și orice prevedere contrară prezentei hotărâri. 
 
 

Direcția Economică și Fiscală, 
Director executiv, 

Violeta IARCA 
 
 
Comp. Proiecte și Fonduri Europene                                   Șef Serviciu Dezvoltare Urbană 
     Iuliana Ungureanu         Daniela Buzescu 
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Nr. 457/06.01.2023 
 

REFERAT de APROBARE   
privind modificarea HCL nr. 143 din 17.10.2018 cu privire la aprobarea proiectului 

„Reabilitare sistem de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, a valorii și a 
cheltuielilor legate de proiect 

 
Municipiul Câmpulung are în implementare proiectul „Reabilitarea sistemului de 

iluminat public în Municipiul Câmpulung”, cod SMIS 127042 în cadrul contractului de 
finanțare nr. 6136/24.10.2020, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Pubic.  

Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 143/17.10.2018 și nr. 114/31.10.2019 s-au aprobat 
depunerea proiectului „Reabilitare sistemului de iluminat public în Municipiul 
Câmpulung”, valoarea totală a acestuia în cuantum de 5.802.833,50 lei inclusiv TVA, 
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 114.628,67 lei inclusiv 
TVA și contribuția proprie de 71.400 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli neeligibile.  

În urma atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 
8554/170322/TKR/TM/ICM/196656 încheiat cu ORANGE ROMANIA COMMUNICATION SA a fost 
elaborată documentația la faza DTAC+PT+ DE, documentație verificată de verificatorl tehnic 
contractat în cadrul proiectului.  

Conform ghidului specific priorității de investitii „3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, ADR Sud 
Muntenia a transmis avizul pentru documentația tehnică, aviz care prevede că Proiectul 
tehnic pentru “Reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, este 
elaborat în conformitate cu prevederile HG 907/2016. 

Devizul General aferent Proiectului tehnic avizat de ADR Sud Muntenia a fost aprobat 
prin hotărârea Consiliului Local nr. 273/14.12.2022. 

Conform unui raport publicat de Institutul National de Statistica, domeniile cu un 
impact negativ major, generat de criza COVID-19 sunt multiple, cu efect direct asupra 
industriilor implicate direct sau conex în implementarea contractului sus menționat. 

Raportul definește cele mai afectate industrii: 
Între subsectoarele industriei prelucrătoare cele mai afectate de incertitudinea privind 

evoluția volumului de activitate la data realizării cercetării statistice sunt: 
• Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, 
• Fabricarea altor mijloace de transport, 
• Fabricarea echipamentelor electrice 

• Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și 
instalații, 
• Industria metalurgică 
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           Fără îndoială, industria metalurgică, furnizoare de stâlpi, console și armături 
metalice în cadrul acestui contract, cât și industria de fabricare a echipamentelor electrice, 
responsabilă cu furnizarea aparatelor de iluminat, a sistemelor de telegestiune, cât și a 
aparatajului electric specific, sunt puternic afectate de această criză.  
            Raportându-ne la același raport al INS, sectorul construcțiilor se remarcă printr-o 
incertitudine a evoluției, un procent de 61.4% dintre operatorii economici estimând o 
restrângere a volumului de activitate în perioada următoare. 

Mai mult, este important de ținut cont de faptul că, criza pandemică generată de 
COVID- 19 a fost dublată de evoluția conflictului din Ucraina, cu un impact major asupra 
economiei românești în sensul: 

- Creșterii costurilor cu energia electrică; 
- Creșterii timpilor si costurilor de aprovizionare cu materiale și subansamble din import; 
- Majorarea costurilor materiilor prime, in contextul penuriei acestora; 
- Creșterea costurilor de transport maritim, aerian și rutier 

Prețurile mai mari ale mărfurilor au intensificat amenințarea unei inflații ridicate și de 
lungă durată, care cresc riscul unei stagflații sau tulburări sociale. Având în vedere faptul că 
statul agresor, Rusia, este supus, pe bună dreptate, unor embargouri drastice, acest fapt 
generează un efect de bumerang asupra statelor Uniunii Europene, implicit asupra României, 
Rusia fiind al treilea producător mondial de petrol, al doilea producător de gaze naturale și 
un producător de top 5 de aluminiu și oțel. Toate aceste materiale și materii prime sunt 
folosite în procesul de fabricație al echipamentelor destinate implementării acestui 
contract. 

Prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și 
a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, beneficiarii au posibilitatea actualizării costurilor investițiilor de bază 
pentru proiectele de infrastructură, respectiv valoarea estimată a investiției din devizele 
generale pentru contractele de lucrări și produse a căror procedură nu a început, cu indicii 
de cost în construcții total, utilizând ca referință luna ianuarie 2022 (conform 
prevederilorart. 1, alin (3) din OUG nr. 64/2022) pentru contractele de lucrări.  

Dat fiind că, contractul al cărui preț se dorește a fi actualizat este un contract de 
lucrări, formula de ajustare aplicabilă este cea reglementată de prevederile art. 17 alin. 
(8) a.1 din OUG 64/2022. 

Până la acest moment, valoarea contractului nu a suportat modificări conform art. 
221 alin.(1) lit.b) și c) din Legea nr.98/2016. 

Valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului este de 
1,330,294.02 lei fără TVA, respectiv 1,583,049.88 lei cu TVA, și reprezintă 34,92% din prețul 
inițial al contractului. 

Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie, iniţial, 
în  procent de 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie şi poate 
fi utilizată numai pentru plata diferenţelor de preţ aferente ajustării preţului 
contractelor de achiziţie, fără a depăşi pragurile stabilite la art. 8 şi 18 din OUG 
nr.64/2022. 

Noua valoare a Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază este 5,138,864.02 lei 
fără TVA, respectiv 6.115.248,18 lei cu TVA. 
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Valoarea totală a proiectului creste de la 4.876.650 lei fară TVA, respectiv 
5.802.833,50 cu TVA la 5.443.758,30 lei fară TVA respectiv 6.478.072,37 lei cu TVA, 
din care valoarea eligibilă a proiectului este de 5.383.758,30 lei fără TVA respectiv 
6.406.672,37 lei cu TVA. 

Contribuția Municipiului Câmpulung de 2% din valoarea eligibilă a proiectului crește de 
la 114.628,67 lei inclusiv TVA la 128.133,45 lei inclusiv TVA, contribuția proprie de 71.400 
lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli neeligibile nu se modifică.  

Având în vedere:  
 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 

 Contractul de finanțare nr. 6136/24.10.2020 privind implementarea proiectului 
„Reabilitare sistemului de iluminat public în Municipiul Câmpulung”, cod SMIS 127042; 

 art. 17 alin. (8) a.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ; 

 Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, 
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea C – Iluminat Pubic;  

 Legea 273/2006 Legea finanțelor publice Locale cu modificările și completările 
ulterioare; 

precum și urgența derulării în continuare a implementării proiectului, având în vedere 
că durata contractului de finanțare se închiere la finele lunii februarie 2023, supunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung:  

- valoarea totală a proiectului „Reabilitare sistemului de iluminat public în Municipiul 
Câmpulung”, cod SMIS 127042, actualizată conform OUG nr. 64/2022, în sumă de 
6.478.072,37 lei inclusiv TVA, din care 6.406.672,37 lei inclusiv TVA sunt 
cheltuielile totale eligibile; 

- valoarea contribuției proprii a Municipiului Câmpulung în procent de 2 % din valoarea 
cheltuielilor eligibile, în sumă de 128.133,45 lei inclusiv TVA; 

 
Precizăm că celelalte articole ale hotărârii nr. 143/17.10.2018 rămân nemodificate.  

 
Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea  Hotărârea Consiliului 

Local nr. 114/31.10.2019 și orice prevedere contrară prezentei hotărâri. 
 
 
 

Primar, 

Elena-Valerica LASCONI 
 


