
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

	

PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
din 	cf.&//  

.Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul "" Extindere şi reabilitare 
iluminat public in municipiul Tecuci- strada Aleea Ştrandului (faza DALI)" 

Iniţiator: Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi),• 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului : 	din  /9. &27. 62/ 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţă 	 in data de 

 

2021; 

 

   

Având in vedere: 
-Referatul de aprobare a iniţiatorului, inregistrat sub nr. 42776 din 12.08.2021 
-Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Investitii, inregistrat sub nr. 42777 din 12.08.2021 
-Procesul verbal al Comisiei Tehnico-Economice, inregistrat sub nr. 42748 / 12.08.2021; 
-Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5 

in baza prevederilor: 
- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- 	art.129 a12 lit b si alin 4 lit d din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art.139 alin 3 lit e din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 196 alin 1 lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă documentatia tehnico — economica pentru 	i 	i reabilitare iluminat public 
in municipiul Tecuci- strada Aleea Ştrandului (faza DALI)" din Municipiul Tecuci, conform anexei 
/ ce face parte integrantă din prezenta hotăxâre. 
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la indeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci. 
Art. 3. Prezenta hotărâ're va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 
Tecuci. 

Contrasemneaza pentru legalitate 

INITIATOR 	 SECRETAR GENERAL AL VAT, 
Primar 	 Municipiul Tecuci\ 

Lucian-G~,WIN 	 jr. Borşan George Lucian. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Referat de aprobare nr. 42776 
din 12.08.2021 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul Extindere si 
reabilitare iluminat public in municipiul Tecuci- strada Aleea Ştrandulur(faza DALI) 

Iluminatul public din Aleea Ştrandului este parte integrantă din sistemul de iluminat 
public al municipiului Tecuci, se incadrează în sfera serviciilor de utilităţi publice, fapt pentru care 
autoritatea administraţiei publice locale are drept de monopol asupra funcţionării, gestionării, 
dezvoltării, monitorizării iluminatului public. in ultimii ani, s-au inregistrat numeroase defecţiuni în 
reteaua subterană de alimentare cu energie electrică fapt ce a condus la dese intreruperi in 
funcţionarea iluminatului. În acest context, venim către dvs. cu  un proiect de reabilitare şi extindere a 
iluminatului public in Aleea Ştrandului, a cărui efect previzionat să conducă la : 
• scăderea consumului de energie electrică aferent iluminatului interior prin folosirea corpurilor 
de iluminat care să asigure standardele luminotehnice stabilite prin legislatia in vigoare; 
• cre5terea confortul vizual prin inducerea de senzaţii pozitive ; 
• performanţa vizuală, perceperea sarcinii vizuale cu rapiditate şi acurateţe pentru perioade 
indelungate; 
• diminuarea costurilor legate de intreţinere; 
• creşterea gradului de securitate şi siguranţă a oamenilor.  . 

Proiectul propune un sistem de iluminat compus din stalpi metalici de inaltime 8m ce se 
vor echipa cu corpuri de iluminat performante de tip LED. Stalpii existenţi se vor demonta. Sistemul 
va acoperi intreaga suprafaţă pavată căt şi locurile de joacă şi de recreere. Alimentarea cu energie 
electrică a corpurilor de iluminat va fi asigurată prin LES. Realizarea proiectului se va efectua in min 
doi ani. 

Având în vedere aceste aspecte, considerăm că este necesară promovarea unui proiect de 
hotărare privind aprobarea indicatorilor — tehnico economici pentru obiectul de investiţii "" Extindere 
si reabilitare iluminat public in municipiul Tecuci- strada Aleea Ştrandulur(faza DALI) 

PRIMAR 
Lucian-Grigore COSTIN 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL DE INVESTITII 

Se(a)frobă, 
DIRECTOR GENERAL LiC0iVOMIC 

Nicolela Ţăpoi 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 42777 din 12.08.2021 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul "" Extindere si 
reabilitare iluminat public in municipiul Tecuci- strada Aleea Ştrandului"(faza DALI) 

Sistemul de iluminat public de pe strada Aleea Ştrandului a fost construit in perioada 
1970-1975, timpul şi numeroasele avarii în cablurile subterane au condus la o degradare semificativă 
a acestuia. Lampadarii prezintă fisuri longitudinale, cutiile de derivaţie, chiar dacă au fost montate in 
anul 2010, odată cu modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Tecuci, sunt sparte, 
neetanşe permiţând accesul apei in cutie ceea ce a favorizat producerea scurtciruitelor electrice. in 
ultimul an s-au produs scurtcircuite in LES In zone diferite, ce nu au fost depistate Incă fiind nevoie 
de săpături. S-a adoptat solutia provizorie de alimentare cu cablu aerian a lampadarilor scurcircuitaţi. 
Totodată au apărut noi construcţii in perimetrul străzii Aleea Ştrandului, fapt pentru care trebuie 
realizată extinderea iluminatului public. 

Determinarea cantitAţilor de lucrări, stabilirea formei corpului de iluminat, a puterii 
lămpilor şi a tipului acetora, a Inălţimii stâlpilor/lampadarilor,  , numărul acestora, este dat de calculul 
fluxului luminos ce trebuie asigurat pe suprafaţa circulabilă. Aces proiect a folosit ca metodă de 
calcul cea generată de programul DIALUX . 

a) Situaţia actuală 

Iluminatul public de pe strada Aleea Ştrandului face parte din sistemul de iluminat public al 
Municipiului Tecuci 

• lampadari din beton — h= 4 m — 35 buc; 
• lampadar metalic — h = 4 m — 1 buc; 
• stalp metalic iluminat loc joaca- 4 buc; 
• corp iluminat tip REMO prevazut cu lampă vapori sodiu 70 w — 36 buc 
• corp iluminat tip OYSTER prevazut cu lampă vapori sodiu 100 w — 4 buc; 
• corp iluminat tip OYSTER prevazut cu lampă vapori sodiu 70 w — 4 buc; 

• cablu tip LES alimentare cu energie electrică cca 2417 ml 

b) Solutia tehnică propusă prin proiect 

Proiectul, supus analizării şi aprobării Consilului Local al Municipiului Tecuci, propune 
un sistem de iluminat compus din: 
*iluminat public zona parcare- 

- stâlpi metalici 8 m- 10 buc 
- corpuri de iluminat tip LED 41,8 w — 15 buc 
- cablu de alimentare circuite de iluminattip ACYABY-F -4x25 mmp 
- cablu de alimentare corpuri de iluminat tip CYY 3x2,5 mmp 



* iluminat public alei pietonale 
- stălpi metalici 4 m- 65 buc 

- corpuri de iluminat tip LED 32 w — 65 buc 
- cablu de alimentare circuite de ihuninattip ACYABY-F -5x25 mmp 
- cablu de alimentare corpuri de iluminat tip CYY 3x2,5 mmp 

Toti lampadarii existenţi se vor demonta . 

Durata de realizare a investiţiei estimată: 1 an 

Fapt pentru care propunem spre analiză si aprobare indicatorii tehnico-economici 

menţionaţi in anexa nr.1 la prezentul proiect de hotărăre. 

SEF SERVICIU 124217ESTIŢII 

Ing. Dafi/Trifan 

intocmit, 
Ing. Danid Crisi Chitu 



Anexa nr. 1 la HCL 	  

INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL 
Extindere şi reabilitare iluminat public în municipiul Tecuci- strada Aleea Ş'trandului"(faza 

DALI) Municipiul Tecuci, judetul Galati 

Principalii indicatori tehnico — economici ai investiţiei 

Valoarea totală a investiţiei: 456.374,49 lei fară TVA, total din care: 
- 	valoare C+M : 439.539,55 lei fă'ră TVA 

Durata estimativa de execuţie a obiectivului de investiţii: 1 an de la emiterea ordinului de 
incepere 

Indicatori tehnici 
-demontare lampadari beton şi a corpurilor de iluminat existenţi; 
-*iluminatpublic zona parcare- 

- stâlpi metalici 8 m- 10 buc 
- corpuri de iluminat tip LED 41,8 w — 15 buc 
- cablu de alimentare circuite de iluminattip ACYABY-F -4x25 mmp 
- cablu de alimentare corpuri de iluminat tip CYY 3x2,5 mmp 

* iluminat public alei pietonale 
- stâlpi metalici 4 m- 65 buc 

- corpuri de iluminat tip LED 32 w — 65 buc 
- cablu de alimentare circuite de iluminattip ACYABY-F -5x25 mmp 
- cablu de alimentare corpuri de iluminat tip CYY 3x2,5 mmp 

intofinit 
Ing. Daniet tristi,Chitu 


