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Privind : Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ 
REABILITATE INSTALATIE ELECTRICĂ  IL'UMINAT HALA LEGUME 
FRUCTE„ 

Iniţiator : Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de Inregistrare şi data depunerii proiectului : 88124 /05.11.2018 ; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit 1n şedinţa extraordinară  din data de 
16.11.2018, ora 16,00; 

Având în vedere: 
• expunerea de motive a ini ţiatorului inregistrată  sub nr: 88125/05.11.2018 ; 

de specialitate Intocmit de Serviciul Investi ţii , inregistrat sub nr. 88126 /05.11.2018 ; 
- art. 147 din Constituţia României; 
- art.44 alin 1 Legea 273/2006 privind finan ţele publice locale cu modific ările i completările 

ulterioare; 
- art. 36, alin. 2), lit.b) i lit.d), alin 4 lit.d) alin 6 lit.a) pct.1 şi art.126 din legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicat ă, cu modificari si completari. 
in temeiul: 

Decizia CCR nr. 384/2018 publicat ă  1n Monitorul Oficial al României nr. 702/13.08.2018; 
• art. 45, alin. 2, lit. e) coroborat cu art.115,alin.1,1it. b) din Legea nr.215/2001, privind administra ţia 
publică  locală, republicată  in februarie 2007, cu modificarile si complet ările ulterioare; 

HOT Ă R Ă STE: 

Art. 1 — Se aprobă  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare Instala ţie Electrică  Iluminat 
Hală  Legume Fructe„ din Pia ţa Centrală  — Municipiul Tecuci, conform anexei ce face parte integrant ă  din 
prezenta hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

PRESEDNI~Djffi 	
CONTRASEMNEAZĂ  



INDICATORI TEHIVICO - ECOIVOMICI PENTRU OBIECTIVUL 
"REABILITARE INSTALATIE ELECTRIC Ă  ILUMINAT HALA LEGUME FRUCTE" 

Principalii indicatori tehnico - economici ai investi ţiei 

Valoarea totală  a investiţiei: 44.910 lei inclusiv TVA, total din care: 
- valoare C+M : 39.984 lei inclusiv TVA 

pe capitole ( valorile contin TVA): 

- Cheltuieli pentru proiectare - 4.926 lei 
- Cheltuieli pentru investitia de baz ă  - 39.984 lei 

Durata estimativa de execu ţie a obiectivului de investi ţii: 3 luni de la erniterea ordinului de 
incepere. 

Indicatori tehnici 

-montare corpuri de iluminat prevazute cu tuburi LED 26 W- 109 buc; 
- coloane electrice alimentare corpuri de iluminat (verificare si punere sub tensiune)-1 buc 

intocmit 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "REABILITARE 
INSTALA ŢIE ELECTRICĂ  ILUMINAT .HALA LEGUME FRUCTE" 

Instalaţia electrică  interioară  din Piaţa Central ă  este realizată  în conformitate cu 
avizul nr.45 /2006 emitent CTE din cadrul Electrica Muntenia Nord — Gala ţi. Conform 
avizului instalaţia de alimentare cu energie electric ă  este dimensionată  pentru alimentarea 
cu energie electric ă  a 76 buc corpuri de iluminat 2x36vv. La data actual ă  sunt n-iontate 
numai 50 buc. corpuri de ilurninat (cate 2 corpuri pe stalp) prev ăzute cu câte 2 tuburi 
fluorescente a 36 w fiecare. Dintre acestea numai 18 corpuri sunt func ţionale. Din 57 
stâlpi In interiorul pietii nurnai pe 27 s-au montat corpuri de iluminat asigurând 
iluminarea cca 45% din Intreaga suprafa ţă  liberă. Conductorii electrici ce alimentaez ă  
corpurile de iluminat sunt atârn ă  pe grinzile rnetalice de sus ţinere, In unele locuri sunt 
tăiaţi, pade din ei prezintă  izolaţia electrică  din plastic deteriorată- uzată  moral. 

Prin acest proiect de hot ărâre se urrnăreşte : 
• scăclerea consumului de energie electric ă  aferent iluminatului interior prin folosirea 

corpurilor de iluminat care s ă  asigure standarodele luminotehnice actuale ; 
• confortul vizual al persoanelor ce tranziteaz ă  şi lucrează  in spaţiu, prin inducerea 

acestora de senza ţii pozitive ; 
• performanţa vizuală, perceperea sarcinii (produselor) vizuale cu rapiditate şt 

acurateţe pentru perioade Indelungate; 
• siguranţa vizuală, astfel incât atât cump ărătorii cât si vânzătorii să  fie capabili de 

a percepe vizual spaţiul inconjurător; 
diminuarea costurilor legate de Intre ţinere 
Având In vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesară  promovarea unui 

proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehn.ico economici pentru obiectul de 
investiţii "REABILITARE INSTALA ŢIE ELECTRICĂ  ILUMINAT HALA LEGUME 
FRUCTE". 

PRIMAR, 



Instalaţia electrică  interioară  din .Piaţa Centrală  este realizată  în conformitate 

cu avizul ni 45 /2006 emitent CTE din cadrul Electrica Muntenia Nord Galati Circuitul 

în cablu CYAbY 4 x 2,5 mmp alimentează  tabloul de iluminat din firida general ă  cu 

măsură  existentă. Din tabloul de iluminat se alimenteaz ă  circuitul radial coloane în cablu 

CYY 3x1,5 mmp pentru alimentarea corpurilor de ilum.inat. Conform avizului instala ţia de 

alimentare cu energie electric ă  este dimensionat ă  pentru alimentarea cu energie electric ă  a 

76 buc corpuri de iluminat 2x36w La data actual ă  sunt montate numai 50 bue corpuri de 

iluminat (cate 2 corpuri pe stalp) prev ăzue cu câte 2 tuburi fluorescente a 36 w fiecare. 

Dintre acestea numai 18 corpuri sunt func ţionale. Din 57 stâlpi în interiorul pietii numai 

pe 27 s-au montat corpuri de iluminat asigurând iluminarea eca 45% din întreaga suprafat ă  

liberă  Conductorii electrici ee alimentaez ă  corpurile de iluminat sunt atârn ă  pe grinzile 

metalice de sustinere, în unele Iocuri sunt t ăiati, parte din ei prezintă  izolatia electric ă  din 

. . plasticdeteriorată- uzată  moral.. 	. 	. 	 . . 

Pentru realizarea unui sistem de iluminat ce s ă  ofere în încăpere un mediu 

luminos confortabil, este necesai s ă  se acorde aten ţie următorilor factori 

- nivelului de iluminare şi uniformităţii acesteia, 

culorii luminii şi redării culorilor; 	. 	. 	. 	.... 	. 	. 	: 

- direcţionării f1uxului luminos, 

- distribuţiei lum.inanţelor;. .. 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . . 

- orbirii, 

- fenomenului de pâlpâire, 



- considera ţiilor energetice; 

- menţinerii sistemului de iluminat 1n timp. 

Prin acest proiect se propune o solu ţie de iluminare a spaţiului 

agroâimentar cu tuburi LED de 26 W ce vor fi montate pe grinzile de sus ţinere acoperi ş . 

Soluţia aleasă  conduce la atingerea parametrilor solicita ţi prin terna de proiectare. 

Corpurile LED au o culoare alb ă  , temperatura de culoare 4000K, ce permite distingerea 

produselor expuse 1n incinta pieţii agroalimentare. 

intrucât terrnenul pân ă  la finele anului este scurt şt există  riscul ca lucrările de 

reabilitare s ă  nu se finalizaze, coroborat cu temperaturile sc ăzute este absolut necesară  

promovarea acestui proect în sedin ţă  extraordinară  fapt pentru care propunem spre analiz ă  

aprobare indicatorii tehnico-econornici men ţionaţi 1n anexa nr.1 la prezentul proiect de 

hotărâre. 

. SEF SERVICH4 INVESTIŢII 


