CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI
INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA

D-lui /d-nei consilier local
………………………………………………………………………

• INVITAŢIE
In temeiul Dispoziției nr. 241 din 03.08.2020, sunteţi invitat(ă) să participaţi la şedinţa
extraordinară a C.L. Lieşti, convocată de îndată, ce va avea loc miercuri, 04.08.2020 ora 8,00 ,
online și in sala de ședințe a C.L. Liești.
Consilierii locali POT OPTA să participe la sedință și online, având în vedere măsurile de
protecție ce trebuie respectate pe perioada stării de alertă, prevederile R.O.F. C.L. Liesti
completat prin HCL nr. 10 / 09.04.2020, precum și ultimile modificări aduse Codului Administrativ
de OUG nr. 61/2020.
Propunerile pentru ordinea de zi:
PUNCT UNIC
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai
proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a
corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de
iluminat public din comuna Liești, județul Galațiʺ din “Programul privind sprijinirea
eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”,
la care participă Comuna Liești
Consilierii care optează pentru participare online la ședința, vor respecta procedura următoare:
- Vor comunica până în data de 03.08.2020, ora. 7,30, numărul de telefon sau adresa de mail la care
își vor exprima votul pe proiectele de hotărâre, in situația când acestea sunt diferite de cele comunicate
anterior.
-Președinți comisiilor de specialitate care optează pentru participarea online vor semna Rapoartele
de avizare ulterior încheierii ședinței de plen.
-Data și intervalul orar în care se comunică votul este: marți 04.08.2020, orele 8,00-8,20
-Ordinea de zi se votează si se comunica in primele 10 min. ale ședinței, în același mod ca si
proiectul de hotărâre. Rezultatul votului se comunică acestor consilieri de către secretarul general imediat
după încheierea votului pe ordinea de zi, prin SMS și /sau pe grupul Whatsapp.
-Votul se comunică la unul din următoarele contacte: adresa de mail : primarialiesti @gmail.com;
SMS sau mesaj Whatsapp la tel. 0753315587.

Minuta ședinței , cuprinzînd și rezultatul votului, se publică pe pag. www.primarialiesti.ro.
Orice relatii suplimentare se obțin de la secretarul general al comunei Liești.

Primar,
Iulian BOȚ

Notă: invitația se comunică prin S.M.S. iar materialele de ședința sunt publicate pe pagina web :
www.primaria-liesti.ro.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEŞTI
PRIMAR
Comuna Lieşti, nr. 2095, judeţul Galaţi, CP807180,
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006
e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com
www.primaria-liesti.ro

DISPOZITIA

nr.
din 03.08.2020

241

privind convocarea de îndată, in ședința extraordinară , a
Consiliului local al comunei Liești
Bot Iulian, Primarul comunei Liești, județul Galați;
Având in vedere prevederile prevederilor R.O.F. al C.L. Liești completat prin H.C.L nr.
10/09.04.2020;
Având in vedere prevederile art. 133, alin. (2), lit. “a” și art. 134 alin. (1), lit. “a” , alin.
(4), alin.(5), lit. a1și a2 din OUG nr. 57/2019 , privind Codul Administrativ;
In baza art. 134, alin. (1), lit. “a” , art. 137, alin. (1) și a art. 196, alin.(1), lit. “b” din
OUG nr. 57/2019 , privind Codul Administrativ;

DISPUNE:
Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei
extraordinară in ziua de miercuri, 03.08.2020, orele 8,00.

Liești , de îndată, in ședința

Art.2.(1) Ședința se va desfășura online și in sala de ședințe a Consiliului local Liești.
(2) Consilierii care optează pentru participare online la ședința, vor respecta procedura
următoare:
- Vor comunica până în data de 03.08.2020, ora. 7,30, numărul de telefon sau adresa de mail la care
își vor exprima votul pe proiectele de hotărâre, in situația când acestea sunt diferite de cele comunicate
anterior.
-Președinți comisiilor de specialitate care optează pentru participarea online vor semna
Rapoartele de avizare ulterior încheierii ședinței de plen.
-Data și intervalul orar în care se comunică votul este: marți 04.08.2020, orele 8,00-8,20
-Ordinea de zi se votează si se comunica in primele 10 min. ale ședinței, în același mod ca si
proiectul de hotărâre. Rezultatul votului se comunică acestor consilieri de către secretarul general imediat
după încheierea votului pe ordinea de zi, prin SMS și /sau pe grupul Whatsapp.
-Votul se comunică la unul din următoarele contacte: adresa de mail : primarialiesti @gmail.com;
SMS sau mesaj Whatsapp la tel. 0753315587.
Art.3. (1) Proiectul de hotărâre se postează pe pag. web: www. primaria-liesti.ro.
(2) Minuta ședinței se publică pe pag. www.primaria-liesti.ro
(3) Ordinea de zi are ca punct unic revocarea HCL nr. 20/30.07. privind
Modernizarea sistemului de iluminat public și adoptarea unei hotărâri cu același obiect, modificată
potrivit cerințelor de eligibilitate.
PRIMAR
Iulian BOȚ

Contrasemnează,
Secretar general,
Vasile AVĂDĂNEI

Anexa la Dispoziția nr.

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA L I E S T I

241 din 03.08.2020

CONVOCATOR
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG nr. 57/2019, LA CEREREA PRIMARULUI
COMUNEI LIEŞTI, IN BAZA DISP. Nr. 232 din 21.07.2020 , PENTRU marți, 04.08.2020, 0RA 8,00, SE
CONVOACĂ DE ÎNDATĂ, ÎN SEDINTA EXTRAORDINARĂ, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
LIEŞTI.
ŞEDINŢA VA AVEA LOC ÎN SALA DE ȘEDINȚE A C.L. LIEȘTI, ȘI ONLINE.
Nr.
crt.

NUMELE

ŞI

Semnatura
Observații ref.
optiune vot
electronic

PRENUMELE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BOCĂNEALĂ VASILE
BUJOR CORNEL
CARAIMAN EMIL
COMAN DAN
CONSTANTIN VALENTIN
COSTEA TUDOREL
CRISTEA COSTICĂ
DAMIAN ADRIAN
GHEONEA PAVELINA
LUPOAIE NICOLAE-CĂTĂLIN
MIȘU NICOLAE
MITU VASILE
PANAITE GHEORGHE
SĂNDICĂ COSTICĂ
ȘTEFAN GHEORGHE
TECUȚĂ COSTEL
---------------Se propune pe ordinea de zi ca punct unic :

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai
proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a
corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de
iluminat public din comuna Liești, județul Galațiʺ din “Programul privind sprijinirea
eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”
,la care participă Comuna Liești

Primar,
Iulian BOȚ

Notă: -convocarea se face prin SMS. Materialele se atașează la dosarul comisiilor de specialitate.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Lieşti,Str. Anghel Saligny, nr. 269, judeţul Galaţi, CP807180,
Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006
e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com
www.primaria-liesti.ro

HOTĂRÂREA NR. .....
Din ..................................
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului “Modernizarea sistemului de
iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin
gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna
Liești, județul Galațiʺ prin participarea Comunei Liești la “Programul privind sprijinirea
eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”
________________________________________________________________________________
Initiator: BOȚ IULIAN – primar al comunei Liești, jud.Galați
Numar de înregistrare și data depunerii: 6762/G/03.08.2020

Consiliul Local al comunei Liești, Judeţul Galați, întrunit în sedinţa extraordinară,convocată de
îndată, în 04.08.2020;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Liești, în calitatea
sa de inițiator, înregistrat cu nr.6762/G/03.08.2020, prin care se propune aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea
eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice
în infrastructura de iluminat public din comuna Liești, județul Galațiʺ prin participarea
Comunei Liești la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a
energiei în infrastructura de iluminat public”.
Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Liești , inregistrat la nr.6763/G/03.08.2020
În baza temeiurilor juridice, respectiv prevederilor:
a)
art. 129 alin. (2), lit.b), alin.(4) lit. d), art.155 alin. (1) lit.c) și alin. (4) lit. a) și b) din
O.U.G. nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ;
b)
art. 20, alin (1), lit. a), i) si j), ale art. 25, lit. f) si g) și art. 41 - 46 Legea 273/29.06.2006
privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare;
c)
H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
d)
Ordinului 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind
sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat
public.
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Liești.
In temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/ 2019
privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - Se aprobă participarea Comunei Liești la "Programul privind sprijinirea eficienței
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public".
Art.2. - Se va asigura și susține din bugetul local contribuția financiară proprie aferentă
cheltuielilor eligibile ale proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea
eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice

în infrastructura de iluminat public din comuna Liești, județul Galațiʺ, reprezentând 30,05 %
din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților.
Art.3. - Se aprobă contractarea finanţării şi se mandatează primarul Comunei Liești
să reprezinte solicitantul Comuna Liești în relaţia cu Autoritatea - Administraţia Fondului pentru
Mediu.
Art.4. - Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 1.084.221,10 lei din care
959.021,82 lei valoare eligibilă și 125.199,29 valoare neeligibilă și totodată susţinerea din bugetul
local a contribuției aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 163.033,71 lei și a cheltuielilor
neeligibile ale proiectului în valoare de 125.199,29 lei;
Art.5. - Comuna Liești se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică,
organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu
prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului.
Art.6. - Se aprobă documentația tehnico – economică, faza Studiul de Fezabilitate/ faza
DALI, caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții
cuprinși în anexa (DEVIZ GENERAL) privind descrierea sumară a investiției, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. - Primarul comunei va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.
Art. 8. – Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 30 din 30.07.2020.
Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Instituţiei prefectului –
Judeţul Galați pentru legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul
oficial local și pe pagina de web: http://www.primarialiesti.ro.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PANAITE GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AVĂDANEI VASILE

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEȘTI
PRIMAR

Nr.6762/G/03.08.2020

REFERAT APROBARE
Prin prezentul proiect de hotărâre se dorește abrogarea HCL nr.30/30.07.2020,
deoarece în mod eronat s-a calculat procentul privind contribuția financiară proprie aferentă
cheltuielilor eligibile ale proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea
eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice
în infrastructura de iluminat public din comuna Liești, județul Galațiʺ, cheltuieli ce
reprezintă
30,05 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților ce vor vi susținute de
bugetul local.
Inițial aceste cheltuieli aveau o pondere de 17,00% din valoarea eligibilă aferentă tuturor
activităților.
Menționez că aceste cheltuieli vor fi decontate ulterior din suma aprobată prin
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura de iluminat public, program finanțat de AFM.
De asemenea în cadrul hotărârii propuse spre abrogare nu a fost prevăzută spre aprobare
valoarea totală a proiectului în cuantum de 1.084.221,10 lei din care 959.021,82 lei valoare eligibilă
și 125.199,29 valoare neeligibilă și totodată susținerea din bugetul local a contribuției aferentă
cheltuielilor eligibile în cuantum de 163.033,71 lei și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în
valoare de 125.199,29 lei.
Prin prezentul proiect de hotărâre se dorește aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a
corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de
iluminat public din comuna Liești, județul Galațiʺ prin participarea comunei Liești la “Programul
privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public”.
Acest proiect vine în completarea demersurilor inițiate până în prezent de către comună în
vederea dezvoltării durabile a comunității locale ce va fi gestionat de către Ministerul Mediului prin
Administrația Fondului pentru Mediu aprobat prin Ordinul 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de
finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei
în infrastructura de iluminat public.
Obiectivul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a sistemelor de iluminat
public.
Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficienţă
energetică ridicată.
Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea
corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED,
precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului
luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii.
Având în vedere oportunitatea accesării unei finanțări care să contribuie la creșterea eficienței
energetice în infrastructura de iluminat public la nivelul comunității locale, propun luarea în
dezbatere și aprobarea de către Consiliul local a unei noi hotărârii privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea

eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice
în infrastructura de iluminat public din comuna Liești, județul Galațiʺ prin participarea comunei
Liești la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura de iluminat public”.

PRIMAR,
Boț Iulian

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA LIEȘTI
PRIMAR

Nr.6763/G/03.08.2020

Raport de specialitate cu referinta la
Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
“Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a
corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura
de iluminat public din comuna Liești, județul Galațiʺ prin participarea comunei Liești la
“Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura de iluminat public”.

Prin prezentul proiect de hotărâre se dorește aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a
corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de
iluminat public din comuna Liești, județul Galațiʺ prin participarea comunei Liești la “Programul
privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public”.
Prezentul proiect de hotărâre are ca scop abrogarea HCL nr.30/30.07.2020, deoarece în mod
eronat s-a calculat procentul privind contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale
proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a
corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de
iluminat public din comuna Liești, județul Galațiʺ, cheltuiel ce reprezintă
30,05 % din
valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților ce vor vi susținute de bugetul local.
Inițial aceste cheltuieli aveau o pondere de 17,00% din valoarea eligibilă aferentă tuturor
activităților.
Menționez că aceste cheltuieli vor fi decontate ulterior din suma aprobată prin Programul
privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public, program finanțat de AFM.
De asemenea în cadrul hotărârii propuse spre abrogare nu au fost prevăzută spre aprobare
valoarea totală a proiectului în cuantum de 1.084.221,10 lei din care 959.021,82 lei valoare eligibilă
și 125.199,29 valoare neeligibilă și totodată susţinerea din bugetul local a contribuției aferentă
cheltuielilor eligibile în cuantum de 163.033,71 lei și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în
valoare de 125.199,29 lei.
UAT comuna Liești urmeaza sa acceseze fonduri in cadrul « Programului privind sprijinirea
eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public « ,
lansat prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM ) de catre Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor , cu respectarea cerintelor din Ghidul solicitantului, astfel incat sa se obtine un punctaj cat
mare pentru calificare.
Fata de cele prezentate ,propun spre dezbatere si aprobare noul proiectul de hotarare initiat de
primarul Boț Iulian, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului
“Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de
iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public
din comuna Liești, județul Galațiʺ
Consilier Achizitii
NECULA ADRIAN

Anexa HCL
Memoriu tehnic
Anexa la hotărârea nr. .............................. privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea
eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei
electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Liești, județul Galațiʺ prin
participarea comunei Liești la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a
gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”.
1. Serviciul de iluminat public : iluminatul public are arie larga de acțiune cu un impact direct
asupra membrilor unei comunitati locale ,efectul sau asupra gradului de confort si al
siguranței este unul important si reprezintă unul dintre criteriile de calitate importante ale
civilizației moderne, având rolul de a asigura atât orientarea si circulația in siguranță a
pietonilor cat si a vehiculelor pe timp de noapte cat si crearea unui ambient corespunzător in
orele fără lumina naturala
2. Program de finanțare
Obiectivul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a sistemelor de iluminat
public.
Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficienţă
energetică ridicată.
Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor
de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi
achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos
la nivelul întregului obiectiv de investiţii
3. Indicatori tehnici

Nr.
crt.

Denumirea și
locația străzii

Nr. lămpi
stradale nou
montate cf.
DALI

1.

Str. Mihai
Eminescu Comuna Liești

15

2.

Str. Mihail
Sadoveanu Comuna Liești

5

3.

Str. George
Bacovia Comuna Liești

18

4.

Str. Garabet
Ibrăileanu Comuna Liești

9

Tip corp de
iluminat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat

Clasa cf. SR
EN
13201/2015

Tipul rețelei de
alimentare a
instalației de
iluminat

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

Nr.
crt.

Denumirea și
locația străzii

Nr. lămpi
stradale nou
montate cf.
DALI

5.

Str. Bârladului Comuna Liești

6.

Str. George
Călinescu Comuna Liești

25

7.

Str. George
Topârceanu Comuna Liești

21

8.

Str. Camil
Petrescu Comuna Liești

20

9.

Str. Liviu
Rebreanu Comuna Liești

20

10.

Str. St.O. Iosif Comuna Liești

8

11.

Str. Petru Rareș Comuna Liești

9

12.

Str. Mircea cel
Bătrân - Comuna
Liești

23

13.

Str. Constantin
Brâncoveanu Comuna Liești

18

14.

Str. Dreptății Comuna Liești

20

20

Tip corp de
iluminat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de

Clasa cf. SR
EN
13201/2015

Tipul rețelei de
alimentare a
instalației de
iluminat

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

Nr.
crt.

Denumirea și
locația străzii

Nr. lămpi
stradale nou
montate cf.
DALI

Tip corp de
iluminat

Clasa cf. SR
EN
13201/2015

Tipul rețelei de
alimentare a
instalației de
iluminat

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de

dimare încorporat

15.

Str. Al. Ioan Cuza
- Comuna Liești

16.

Str. Dimitrie
Cantemir Comuna Liești

35

17.

Str. Panseluței Comuna Liești

6

18.

Str. Ghiocelului Comuna Liești

5

19.

Str. Garofiței Comuna Liești

9

20.

Str. Mărului Comuna Liești

7

21.

Str. Părului Comuna Liești

7

22.

Str. Mușețelului Comuna Liești

5

23.

Str. Prunului Comuna Liești

8

24.

Str. Caisului Comuna Liești

7

22

LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere

Nr.
crt.

Denumirea și
locația străzii

Nr. lămpi
stradale nou
montate cf.
DALI

25.

Str. Nucului Comuna Liești

13

26.

Str. Iasomiei Comuna Liești

3

27.

Str. Lalelei Comuna Liești

13

28.

Str. Mușcatei Comuna Liești

10

29.

Str. Lotusului Comuna Liești

30.

Str. Castanului Comuna Liești

9

31.

Str. Daliei Comuna Liești

9

32.

Str. Viorelei Comuna Liești

12

33.

Str. Plopului Comuna Liești

8

19

Tip corp de
iluminat
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat

Clasa cf. SR
EN
13201/2015

Tipul rețelei de
alimentare a
instalației de
iluminat
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

Nr.
crt.

Denumirea și
locația străzii

Nr. lămpi
stradale nou
montate cf.
DALI

34.

Str. Salcâmului Comuna Liești

35.

Str. Măceșului Comuna Liești

16

36.

Str. Teiului Comuna Liești

5

37.

Str. Salciei Comuna Liești

3

38.

Str. Decebal Comuna Liești

4

39.

Str. Crișan Comuna Liești

17

40.

Str. Nichita
Stănescu Comuna Liești

24

41.

Str. Ionel
Teodoreanu Comuna Liești

13

42.

Str. Victor Ion
Popa - Comuna
Liești

20

43.

Str. George
Coșbuc - Comuna
Liești

18

11

Tip corp de
iluminat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de

Clasa cf. SR
EN
13201/2015

Tipul rețelei de
alimentare a
instalației de
iluminat

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

Nr.
crt.

Denumirea și
locația străzii

Nr. lămpi
stradale nou
montate cf.
DALI

Tip corp de
iluminat

Clasa cf. SR
EN
13201/2015

Tipul rețelei de
alimentare a
instalației de
iluminat

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de

dimare încorporat

44.

Str. Octavian
Goga - Comuna
Liești

45.

Str. Barbu
Ștefănescu
Delavrancea Comuna Liești

9

46.

Str. Grigore
Alexandrescu Comuna Liești

13

47.

Str. Ion Valerian Comuna Liești

4

48.

Str. Hortensia
Papadad
Bengescu Comuna Liești

16

49.

Str. Emil Cioran Comuna Liești

6

50.

Str. Ion Heliade
Rădulescu Comuna Liești

9

51.

Str. Geo Bogza Comuna Liești

9

52.

Str. Veronica
Micle - Comuna
Liești

7

53.

Str. Panait Cerna Comuna Liești

7

13

LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere

Nr.
crt.

54.

Denumirea și
locația străzii

Nr. lămpi
stradale nou
montate cf.
DALI

Str. Demostene
Botez - Comuna
Liești

10

Total

672

Tip corp de
iluminat
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat
LED de 6032 lm,
având o putere
activă de 45.7 W
și cu sistem de
dimare încorporat

Clasa cf. SR
EN
13201/2015

Tipul rețelei de
alimentare a
instalației de
iluminat
distribuție

M5 / M6

Izolat, comun cu
rețeaua torsadată de
distribuție

4. indicatori economici

Valoare fără Valoare
TVA
TVA

Cheltuieli eligibile
1. Proiectare şi asistenţă tehnică 5% din investiţia de bază
2. Consultanţă - 4% din investiţia
de bază
3. Total investiţie de bază, din
care:
3.1 achiziţionarea şi instalarea
unui număr de 663 corpuri
de iluminat cu LED cu
eficienţă energetică ridicată, cu
sistem incorporate de dimare
3.2achiziţionarea şi instalarea
sistemului de
dimare/telegestiune care
permite reglarea fluxului
luminos la nivelul întregului
obiectiv de investiţie
Total
Contributie AFM
Contributie primarie

eligibil
eligibil
neeligibil
total

Valoare cu
TVA

36,750.00

6,982.50

43,732.50

28,060.00

5,331.40

33,391.40

741,090.69 140,807.23

881,897.92

805,900.69 153,121.13

959,021.82

668,897.57 127,090.54
137,003.12 26,030.59

795,988.11
163,033.71
125,199.29
288,233.00

Proiectant,
SC GEX ELECTRIC SRL
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii
Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Liesti, județul Galați Scenariul 1
Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

1
2
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la
1.3
starea iniţială

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei
3

Lei
4

Lei
5

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii
3.3 Expertizare tehnică
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
3.5 Proiectare
3.5.1. Temă de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor
de
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

Valoare cheltuieli
eligibile - tva
Lei
7

Valoare cheltuieli
eligibile cu tva
Lei
8

Valoare cheltuieli
neeligibile
Lei
9

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
5,000.00
48,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
950.00
9,120.00
0.00
0.00

0.00
0.00
5,950.00
57,120.00
0.00
0.00

0.00
0.00
5,000.00
27,750.00
0.00
0.00

0.00
0.00
950.00
5,272.50
0.00
0.00

0.00
0.00
5,950.00
33,022.50
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
24,097.50
0.00
0.00

30,000.00

5,700.00

35,700.00

25,250.00

4,797.50

30,047.50

5,652.50

2,000.00

380.00

2,380.00

0.00

0.00

0.00

2,380.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de
2.1
investiţii
Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice

Valoare cheltuieli
eligibile fara tva
Lei
6

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.7 Consultanţă
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
3.7.2. Auditul financiar
3.8 Asistenţă tehnică
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii
3.8.2. Dirigenţie de şantier
Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii

1,000.00
15,000.00
0.00
28,060.00

190.00
2,850.00
0.00
5,331.40

28,060.00
0.00
7,000.00
2,000.00
1,000.00

1,190.00
17,850.00

0.00
475.00

0.00
2,975.00

33,391.40

0.00
2,500.00
0.00
28,060.00

5,331.40

33,391.40

1,190.00
14,875.00
0.00
0.00

5,331.40
0.00
1,330.00
380.00
190.00

33,391.40
0.00
8,330.00
2,380.00
1,190.00

28,060.00
0.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00

5,331.40
0.00
760.00
190.00
190.00

33,391.40
0.00
4,760.00
1,190.00
1,190.00

0.00
0.00
3,570.00
1,190.00
0.00

1,000.00
5,000.00
88,060.00

190.00
950.00
16,731.40

1,190.00
5,950.00
104,791.40

0.00
3,000.00
64,810.00

0.00
570.00
12,313.90

0.00
3,570.00
77,123.90

1,190.00
2,380.00
27,667.50

741,090.69
0.00
0.00

140,807.23
0.00
0.00

881,897.92
0.00
0.00

741,090.69
0.00
0.00

140,807.23
0.00
0.00

881,897.92
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
741,090.69

0.00
0.00
0.00
140,807.23

0.00
0.00
0.00
881,897.92

0.00
0.00
0.00
741,090.69

0.00
0.00
0.00
140,807.23

0.00
0.00
0.00
881,897.92

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
8,152.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
8,152.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
8,152.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,705.45

0.00

3,705.45

0.00

0.00

3,705.45

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de
construcţii
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate
Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice şi teste
Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Cheltuieli eligibile
1. Proiectare şi asistenţă tehnică - 5% din investiţia de bază
2. Consultanţă - 4% din investiţia de bază
3. Total investiţie de bază, din care:
3.1 achiziţionarea şi instalarea
unui număr de ........... corpuri
de iluminat cu LED cu
eficienţă energetică ridicată

741.09
3,705.45

0.00
0.00

741.09
3,705.45

0.00
0.00

0.00
0.00

741.09
3,705.45

0.00
74,109.07
1,000.00
83,261.07

0.00
14,080.72
190.00
14,270.72

0.00
88,189.79
1,190.00
97,531.79

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
88,189.79
1,190.00
97,531.79

0.00
0.00
0.00
912,411.75
741,090.69

0.00
0.00
0.00
171,809.35
140,807.23

0.00
0.00
0.00
1,084,221.10
881,897.92

0.00
0.00
0.00
805,900.69
741,090.69

959,021.82
881,897.92

0.00
0.00
0.00
125,199.29
0.00

Valoare fără TVA
36,750.00
28,060.00

741,090.69

Valoare
TVA

Valoare cu
TVA
6,982.50
5,331.40

43,732.50
33,391.40

140,807.23

881,897.92

153,121.13
140,807.23

3.2achiziţionarea şi instalarea
sistemului de
dimare/telegestiune care
permite reglarea fluxului
luminos la nivelul întregului
obiectiv de investiţie
Total
Contributie AFM
Contributie primarie

eligibil
eligibil
neeligibil
total
Cota proiectare
Cota consultanta

805,900.69

153,121.13

959,021.82

668,897.57
137,003.12

127,090.54
26,030.59

795,988.11
163,033.71
125,199.29
288,233.00

4.959
3.786

30.05%
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A. PIESE SCRISE
A.1. Informații generale privind obiectivul de investiții
A.1.1. Denumirea obiectivului de investiții
„Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de

iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public
din comuna Liești, județul Galați”
A.1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Primăria comunei Liești, județul Galați, prin primar Iulian BOȚ
A.1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)
Nu este cazul
A.1.4. Beneficiarul investiției
Denumirea legală: Unitatea Administrativă Teritorială a Comunei Liești, Județul Galați
Cod de înregistrare fiscală: 3264562
Adresa: str. Anghel Saligny, nr. 269, Comuna Liești, județul Galați
Tel: 0236 821 020;
e-mail: p807180l@yahoo.com;
A.1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție
SC. GEX Electric S.R.L
STR. ȘTIINȚEI Nr. 111
800089, GALATI, ROMÂNIA
Tel.: +40730678362
e-mail: contact@gexelectric.ro
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A.2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții
În prezent, instalațiile electrice aferente iluminatului public din comună se prezintă astfel:
• rețelele electrice de iluminat sunt aeriene, construite pe stâlpii rețelelor de
distribuție a energie electrice, în comun cu acestea;
• liniile electrice aeriene de joasă tensiune (LEA 0,4kV) sunt realizate atât cu
conductoare neizolate din Al 35mmp de tip funie, coronament orizontal și/sau
vertical, cât și cu conductoare izolate torsadate din aluminiu cu fir purtător, tip
TYIR 50 OL-AL + 3x50 mmp;
• conductorul de neutru aferent rețelei de iluminat este comun cu cel al rețelei
electrice de distribuție publică;
• două din conductoarele electrice neizolate Al 35mmp, amplasate pe stâlpii
rețelelor electrice, sunt dedicate alimentării corpurilor de iluminat;
• alimentarea corpurilor de iluminat se realizează prin intermediul Punctelor de
Aprindere (PA) trifazate, montate preponderent pe unul din primii stâlpi ai LEA
0,4kV, în imediata vecinătate a Posturilor de Transformare Aeriene (PTA) din
care se racordează;
• stâlpii LEA 0,4kV existenți sunt de beton armat vibrați și centrifugați;
• o parte dintre corpurile de iluminat existente au durata de viață depășită fizic și
moral și sunt realizate pentru a funcționa cu lămpi cu vapori de sodiu de înaltăpresiune HST, lămpi cu halogenuri metalice HIT, lămpi elipsoidale cu vapori de
mercur de înaltă-presiune HME (HG), lămpi cu vapori de sodiu de înaltă-presiune
HST, lămpi cu halogenuri metalice HIT, dar pentru a reduce consumul energetic
au fost echipate, în ultima perioadă, cu lămpi LED. Această soluție nu asigură
îndeplinirea condițiilor de calitate specificate în seria de standarde SR EN
13201:2015;
• corpurile de iluminat cu LED care au fost înlocuite pe o investiție distinctă nu fac
obiectul acestui proiect.
Sistemul de iluminat public este unul funcțional, îmbunătățit parțial dar uzat moral în
restul comunei Liești, implicit ineficient.
Necesitatea elaborării prezentului proiect este data de uzura corpurilor de iluminat stradal
și a suporților metalici aferenți, coroborat cu obligativitatea asigurării condițiilor din
standardele europene și naționale, în ceea ce privește nivelul de iluminare și eficiență
energetică. Astfel, pe teritoriul comunei Liești se impune înlocuirea corpurilor de iluminat vechi
și montarea de corpuri noi cu LED în conformitate cu auditul energetic realizat. Toate corpurile
de iluminat vor fi dotate cu sistem de dimare, care permite reglarea fluxului luminos la nivelul
întregului obiectiv.
UAT Liești și-a stabilit prioritară îmbunătățirea instalațiilor de iluminat public, în
conformitate cu cerințele naționale privind eficiența energetică, respectiv ale Strategiei
Energetice Naționale.
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A.2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante,
structuri instituționale și financiare
Cadrul legislativ cu privire la eficiența energetică
Prezenta lucrare s-a elaborat în contextul măsurilor de politică națională în domeniul eficienței
energetice care se aplică pe întreg lanțul energetic: resurse primare, producere, transport,
distribuție, consum de energie electrică.
Prezenta documentație de avizare a lucrărilor de intervenții – „Modernizarea sistemului
de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea
inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Liești, județul
Galați” pentru inițierea proiectului și respectării etapelor de elaborare a documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice conform
prevederilor H.G. 907/2016.
În directiva 2012/27/UE se face mențiunea că fiecare Stat Membru trebuie să-și
îndeplinească un obiectiv național în materie de eficiență energetică.
Calea cea mai puțin costisitoare pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES)
este eficiența energetică. Este cunoscut faptul că ținta europeană pentru anul 2020 este de a
reduce cu 20% consumul de energie primară față de 2007 și cu încă 7% până în 2030.
Ținta națională pentru România o reprezintă reducerea consumului de energie primară cu
19% până în anul 2020 (referință 2014), conform obiectivelor stabilite prin legea nr. 121/2014
privind eficiența energetică și a cerințelor Directivei 2101/27/UE privind eficiența energetică,
corespunzând unei cereri de energie primară, în 2020, de 500 TWh.
În conformitate cu legea 121/2014 privind eficiența energetică:
(1) Îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice
naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării cu
energie, dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare
și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
(2) Politica națională de eficiență energetică este parte integrantă a politicii energetice a
statului și urmărește:
a) eliminarea barierelor în calea promovării eficienței energetice;
b) promovarea mecanismelor de eficiență energetică și a instrumentelor financiare
pentru economia de energie;
c) educarea și conștientizarea consumatorilor finali asupra importanței și beneficiilor
aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice;
d) cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii, furnizorii, distribuitorii de
energie și organismele publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica națională de
eficiență energetică;
e) promovarea cercetării fundamentale și aplicative în domeniul utilizării eficiente a
energiei.
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(3) Politica națională de eficiență energetică definește obiectivele privind îmbunătățirea
eficienței energetice, țintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătățire a
eficienței energetice aferente, în toate sectoarele economiei naționale, cu referiri speciale
privind:
a) introducerea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată, a sistemelor moderne de
măsură și control, precum și a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea
continuă a eficienței energetice și previzionarea consumurilor energetice;
b) promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor și aparaturii eficiente
din punct de vedere energetic, precum și a surselor regenerabile de energie;
c) reducerea impactului asupra mediului al activităților industriale și de producere,
transport, distribuție și consum al tuturor formelor de energie;
d) aplicarea principiilor moderne de management energetic;
e) acordarea de stimulente financiare și fiscale, în condițiile legii;
f) dezvoltarea pieței pentru serviciile energetice.
Cadrul legislativ cu privire la iluminatul public
În România serviciul de iluminat public este organizat și funcționează cu respectarea
principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu
completările și modificările ulterioare: OUG 68/2014; L 313/2015; OUG 58/2016; L 225/2016;
L 174/2017; OUG 111/2017; L 131/2018; OUG 114/2018; OUG 53/2019.
Cadrul juridic și instituțional privind înființarea, organizarea, exploatarea, gestionarea,
finanțarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public în comune și
municipii este stabilit prin legea nr. 230/2006 – Legea serviciului de iluminat public, cu
modificările și completările ulterioare.
Legea prevede că în vederea asigurării continuității serviciului de iluminat public
autoritățile administrației publice locale, respectiv asociațiile de dezvoltare comunitară au
responsabilitatea planificării și urmăririi lucrărilor de investiții necesare asigurării funcționării
sistemului în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin prescripțiile tehnice.
Un sistem de iluminat modern trebuie să respecte prevederile standardelor din seria SR
EN 13201 pentru iluminat public și ale standardelor din seria SR EN 60598 pentru corpuri de
iluminat.
Cadrul legislativ cu privire la calitatea în construcții
Calitatea în construcții este reglementată în România prin legea 10/1995 – Calitatea în
construcții (cu modificările ți completările ulterioare). La art. 5 în legea menționată se
precizează:
Pentru obținerea unor construcții de calitate sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe
întreaga durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile:
a) rezistență mecanică și stabilitate;
b) securitate la incendiu;
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c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;
d) siguranță și accesibilitate în exploatare;
e) protecție împotriva zgomotului;
f) economie de energie și izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
Aplicarea cerințelor fundamentale se stabilește pe domenii/subdomenii și categorii de
construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, prin regulamente și
reglementări tehnice în construcții.
Cadrul legislativ aplicabil:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și
completările ulterioare;
Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și
completările ulterioare;
Ordinul nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public cu
modificările și completările ulterioare;
Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
iluminat public;
Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică cu modificările și completările
ulterioare;
Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
Ordinul nr. 367/2011 privind modificările tarifelor de acordare și menținere a
licențelor/autorizațiilor și a modelului de licență/autorizație eliberate în domeniul
serviciilor comunitare de utilități publice;
Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența
energetică, de modificare a directivei 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare
a directivelor 2004/8/CE și 2006/32/C;
Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local;
Directiva 2005/32/EC pentru stabilirea cerințelor de proiectare ecologică a
produselor consumatoare de energie;
Ordinul nr. 510/2018 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a
licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități
publice.
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Standarde, normative aplicabile
•

Standardul SR EN 13201 privind iluminatul căilor de circulație;

Standarde și normative referitoare la calitatea construcției aparatelor de iluminat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

SR CEN/TR 13201-1:2015 – Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de
iluminat;
SR EN 13201-2:2016 – Iluminat public. Partea 2: Cerințe de performanță;
SR EN 13201-3:2016 – Iluminat public. Partea 3: Calculul performanțelor;
SR EN 13201-4:2016 – Iluminat public. Partea 4: Metode de măsurare a
performanțelor fotometrice
SR EN 13201-5:2016 – Iluminat public. Partea 5: Indicatori de performanță
energetică;
CEI 115-2010 – Standard privind iluminatul străzilor pentru traficul auto și
pietonal;
CEI EN 60598 – 2 – 1: 1997 – Luminaire – Part 2: Particular requirements
CEI EN 60598 – 2 – 3: 2002 – Luminaire – Part 2-3: Particular requirements –
Luminaires for road and street lighting;
CEI EN 55015 – 2008/4 – Limits and methods of measurements of radio
disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
CEI EN 61000 – 3 – 2: 2018 – RLV Electromagnetic compatibility (EMC) – Part
3-2: Limits – Limits for harmonic current emmision (equipment input current ≤
16A per phase);
CEI EN 61000 – 3 – 3: 2013 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3:
Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker în public
low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16A per phase
and not subject to conditional connection<
CEI EN 6154:2009 – Equipment for general lighting purposes – EMC immunity
requirements.
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A.2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor
Comuna Liești se află în marginea vestică a județului, în Câmpia Tecuciului, la limita
cu județul Vrancea, pe malul stâng al Siretului. Este străbătută de șoseaua națională DN24, care
leagă Galațiul de Tecuci și se află la 50 km de municipiul Galați și 30 km de orașul Tecuci.
Prin comună trece și calea ferată Galați–Tecuci, care este deservită de stațiile Liești și
Șerbănești (Wikipedia, 2020).
Teritoriul comunei este traversat pe direcția NV - SE de DN 25 Galați – Tecuci, drum
modernizat. Paralel cu DN 25, calea ferată Galați – Tecuci traversează teritoriul comunei,
creând un cadru favorabil dezvoltării economice a așezării.
Comuna Liești are următoarele vecinătăți:
•

La nord: teritoriul administrativ al comunelor Ivești și Grivița;

•

La sud: teritoriul administrativ al comunelor Fundeni și Tudor Vladimirescu;

•

La est: teritoriul administrativ al comunei Pechea;

•

La vest: teritoriul administrativ al comunei Nănești(jud. Vrancea).

Poziția geografică, rezervele hidrologice( albiile râurilor Siret și Bârlad), relieful, solul,
clima, flora și fauna au dus la dezvoltarea acestei zone din punct de vedere social și economic.
În prezent, comuna Liești apare ca o localitate compactă, fără sate componente și se
întinde pe o distanță de 4,2 km.
Sistemul de iluminat public din comuna Liești este compus din iluminatul stradal al
comunei și se află în responsabilitatea Primăriei Liești.
În conformitate cu legea nr. 230/2006 – Legea serviciului de iluminat public, cu
modificările și completările ulterioare primăriei îi revine responsabilitatea planificării și
urmăririi lucrărilor de investiții necesare asigurării funcționării sistemului de iluminat public în
condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin prescripțiile tehnice.
Situația existentă
1. Prezentarea situației existente
Comuna Liești este o comună amplasată în județul Galați, regiunea Moldovei din
România.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Liești se ridică la 8.902
locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 11.147 de
locuitori. Suprafața administrativă a comunei este de 8.912,00 ha (Wikpedia - Enciclopedia
liberă, 2020).
În prezent, instalațiile electrice aferente iluminatului public din comună se prezintă astfel:
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•

rețelele electrice de iluminat sunt aeriene, construite pe stâlpii rețelelor de
distribuție a energie electrice, în comun cu acestea;
• liniile electrice aeriene de joasă tensiune (LEA 0,4kV) sunt realizate atât cu
conductoare neizolate din Al 35mmp de tip funie, coronament orizontal și/sau
vertical, cât și cu conductoare izolate torsadate din aluminiu cu fir purtător, tip
TYIR 50 OL-AL + 3x50 mmp;
• conductorul de neutru aferent rețelei de iluminat este comun cu cel al rețelei
electrice de distribuție publică;
• două din conductoarele electrice neizolate Al 35mmp, amplasate pe stâlpii
rețelelor electrice, sunt dedicate alimentării corpurilor de iluminat;
• alimentarea corpurilor de iluminat se realizează prin intermediul Punctelor de
Aprindere (PA) trifazate, montate preponderent pe unul din primii stâlpi ai LEA
0,4kV, în imediata vecinătate a Posturilor de Transformare Aeriene (PTA) din
care se racordează;
• stâlpii LEA 0,4kV existenți sunt de beton armat vibrați și/sau centrifugați;
• corpurile de iluminat existente au durata de viață depășită fizic și moral și sunt
realizate pentru a funcționa cu lămpi cu vapori de sodiu de înaltă-presiune HST,
lămpi cu halogenuri metalice HIT, lămpi elipsoidale cu vapori de mercur de înaltăpresiune HME (HG), lămpi cu vapori de sodiu de înaltă-presiune HST, lămpi cu
halogenuri metalice HIT, dar pentru a reduce consumul energetic au fost echipate,
în ultima perioadă, cu lămpi LED. Această soluție nu asigură îndeplinirea
condițiilor de calitate specificate în seria de standarde SR EN 13201:2015, după
cum poate se poate vedea în analiza realizată.
Aspecte remarcare în urma inventarierii elementelor sistemului de iluminat existent, care
susțin modernizarea acestuia:
• corpurile de iluminat sunt ineficiente din punct de vedere energetic, acestea fiind
fabricate pentru a funcționa cu alte tipuri de lămpi;
• echipamentele sunt ineficiente și cu un grad înaintat de uzură (fizică și morală);
• distribuția în teren a lămpilor de iluminat este ineficientă;
• funcționarea ineficientă a sistemului de iluminat, neasigurându-se îndeplinirea
condițiilor de calitate, specificate în seria de standarde SR EN 13201:2015;
• costurile cu energia electrică sunt mari, raportate la eficiența sistemului;
• costuri de mentenanță sunt ridicate și se datorează stării degradate a sistemului;
• s-a înregistrat un număr mare de reclamații și, implicit, de intervenții, comparativ
cu localitățile care au sistemele de iluminat reabilitate.
Comuna Liești este alimentată din rețeaua electrică de MT, gestionată de Societatea de
Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA, din LEA 20 kV.
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2. Inventarierea sistemului de iluminat
Inventarierea corpurilor de iluminat s-a realizat sub îndrumarea unui reprezentant din
cadrul primăriei Liești și a cuprins toate străzile comunei.
În cadrul documentației propuse se finanțează, în conformitate cu Ordinul 1162/2020
pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice
și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, modernizarea
sistemului de iluminat. Această modernizare va consta în înlocuirea corpurilor de iluminat
existente cu alte corpuri de iluminat noi, echipate cu lămpi în tehnologie LED care au în
componența lor și sistem pentru reducerea intensității luminoase între anumite ore definite de
beneficiar (sistem de dimare).
Nu sunt eligibile pentru înlocuire/modernizare conductoarele electrice aferente sistemului
de iluminat și nici punctele de aprindere.
Rezultatele inventarierii stâlpilor și rețelelor electrice de alimentare a instalațiilor de
iluminat public se prezintă în Tabelul 1, iar a corpurilor de iluminat în Tabelul 2.
3. Analiza luminotehnică
Pentru analiza calității sistemului de iluminat existent, s-a determinat în prima fază clasa
de iluminat, în conformitate cu seria de standarde SR EN 13201:2015, aferentă străzilor
secundare ce aparțin localității Liești. Determinarea clasei de iluminat s-a realizat pentru 2
intervale orare, diferențiate de volumul de trafic aferent (redus și foarte redus). Astfel, s-au
obținut două categorii, M5 și M6.
Deoarece au rezultat două clase de iluminat, se impune utilizarea unui sistem de iluminat
care permite reglarea fluxului luminos, dar cu respectarea condițiilor precizate în seria de
standarde SR EN 13201:2015. Astfel, se impune distribuția duratei totale de funcționare, de
4150h, pe cele 2 clase, obținându-se 1038h pentru clasa M5 și respectiv 3112h pentru clasa M6.
În condițiile unei eficiențe energetice crescute, actualul sistem de iluminat nu poate
îndeplini funcția de dimare necesară pentru realizarea condițiilor de calitate impuse de seria de
standarde SR EN 13201:2015.
De asemenea, așa cum se artă în auditul energetic realizat, în cazul sistemului de iluminat
public din comuna Liești, standardul cu privire la nivelul de iluminare nu este îndeplinit de
actualul sistem de iluminat.
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Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea și locația străzii
SE 4
Str. Mihai Eminescu - Comuna
Liești
Str. Mihail Sadoveanu - Comuna
Liești
Str. Garabet Ibrăileanu Comuna Liești
Str. George Călinescu - Comuna
Liești
Str. George Topârceanu Comuna Liești
Str. Camil Petrescu - Comuna
Liești
Str. Liviu Rebreanu - Comuna
Liești
Str. St.O. Iosif - Comuna Liești
Str. Petru Rareș - Comuna Liești
Str. Mircea cel Bătrân - Comuna
Liești

12
4
4
17
21
18
16
7
3
18

Tabelul 1 Centralizator cu inventarierea stâlpilor și a rețelei de iluminat din Comuna Liești
Tipul stâlpilor existenți/
numărul de stâlpi existenți
Tipul rețelei de alimentare
a instalației de iluminat
SC
SC
SC
SC
SE 5
SE 10 SE 11
SL
10001 10005 15006 15014
Izolat, comun cu rețeaua
1
2
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
1
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
5
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
7
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
2
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
2
1
1
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
1
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
5
1
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
3
1
1
torsadată de distribuție
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Nr.
crt.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Denumirea și locația străzii
SE 4
Str. Constantin Brâncoveanu Comuna Liești
Str. Dreptății - Comuna Liești
Str. Al. Ioan Cuza - Comuna
Liești
Str. Dimitrie Cantemir - Comuna
Liești
Str. Panseluței - Comuna Liești
Str. Ghiocelului - Comuna Liești
Str. Garofiței - Comuna Liești
Str. Mărului - Comuna Liești
Str. Părului - Comuna Liești

SE 5

Tipul stâlpilor existenți/
numărul de stâlpi existenți
SC
SC
SC
SE 10 SE 11
10001 10005 15006

13
16

4
1

19
23

1

3
2

4

1

5

5

1

3

2

8

1

5

2

6

1

Str. Mușețelului - Comuna Liești

16

1

2

3

2

SC
15014

SL

Tipul rețelei de alimentare
a instalației de iluminat
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
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Nr.
crt.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Denumirea și locația străzii
SE 4
Str. Prunului - Comuna Liești
Str. Caisului - Comuna Liești
Str. Nucului - Comuna Liești
Str. Iasomiei - Comuna Liești
Str. Lalelei - Comuna Liești

SE 5

Tipul stâlpilor existenți/
numărul de stâlpi existenți
SC
SC
SC
SE 10 SE 11
10001 10005 15006

5

2

5

1

2

1

Str. Castanului - Comuna Liești
Str. Daliei - Comuna Liești
Str. Viorelei - Comuna Liești

SL

1

1
5

5

3
10

1

2

Str. Mușcatei - Comuna Liești
Str. Lotusului - Comuna Liești

SC
15014

9

3

3

1

1

4

1

1

9

2

2
1
1
1

17

7

3

3

1

1

2

1

2

Tipul rețelei de alimentare
a instalației de iluminat
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
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Nr.
crt.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Denumirea și locația străzii
SE 4
Str. Plopului - Comuna Liești
Str. Salcâmului - Comuna Liești
Str. Măceșului - Comuna Liești
Str. Teiului - Comuna Liești

SE 5

Tipul stâlpilor existenți/
numărul de stâlpi existenți
SC
SC
SC
SE 10 SE 11
10001 10005 15006

4

4

4

1

11
2

3

4

1
3

Str. Salciei - Comuna Liești
Str. Decebal - Comuna Liești
Str. Crișan - Comuna Liești
Str. Nichita Stănescu - Comuna
Liești
Str. Ionel Teodoreanu - Comuna
Liești
Str. Victor Ion Popa - Comuna
Liești

3
4
10

4

3

18

3

1

8

4

1

15

5

18

2

SC
15014

3

SL

Tipul rețelei de alimentare
a instalației de iluminat
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
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Nr.
crt.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Denumirea și locația străzii
SE 4
Str. George Coșbuc - Comuna
Liești
Str. Octavian Goga - Comuna
Liești
Str. Barbu Ștefănescu
Delavrancea - Comuna Liești
Str. Grigore Alexandrescu Comuna Liești
Str. Ion Valerian - Comuna
Liești
Str. Hortensia Papadad
Bengescu - Comuna Liești
Str. Emil Cioran - Comuna
Liești
Str. Ion Heliade Rădulescu Comuna Liești
Str. Geo Bogza - Comuna Liești
Str. Veronica Micle - Comuna
Liești

SE 5

Tipul stâlpilor existenți/
numărul de stâlpi existenți
SC
SC
SC
SE 10 SE 11
10001 10005 15006

15

3

11

2

9
10

3
3

11

2

3

3

3

9
9
7

19

1

SC
15014

SL

Tipul rețelei de alimentare
a instalației de iluminat
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
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Nr.
crt.
51.
52.
53.

Denumirea și locația străzii
SE 4
Str. Panait Cerna - Comuna
Liești
Str. Demostene Botez - Comuna
Liești
Total

SE 5

Tipul stâlpilor existenți/
numărul de stâlpi existenți
SC
SC
SC
SE 10 SE 11
10001 10005 15006

6

1

6

3

1

68

48

440

8

SC
15014

SL

Tipul rețelei de alimentare
a instalației de iluminat
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
Izolat, comun cu rețeaua
torsadată de distribuție
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20

19

14

9

5

SC. GEX Electric S.R.L
STR. ȘTIINȚEI Nr. 111
800089, GALATI, ROMÂNIA

Tel.: +40730678362
e-mail: contact@gexelectric.ro

C.U.I RO16822822, Nr. ordin în registrul comerțului J17/1597/2004
IBAN: RO08INGB5565999900535377, ING N.V. Amsterdam Sucursala București

Tabelul 2 Centralizator inventariere corpuri de iluminat Comuna Liești
Caracteristici drum
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denumirea și locația
străzii

Str. Mihai Eminescu Comuna Liești
Str. Mihail Sadoveanu Comuna Liești
Str. Garabet Ibrăileanu Comuna Liești
Str. George Călinescu Comuna Liești
Str. George Topârceanu Comuna Liești
Str. Camil Petrescu Comuna Liești
Str. Liviu Rebreanu Comuna Liești
Str. St.O. Iosif - Comuna
Liești
Str. Petru Rareș - Comuna
Liești

Lățimea
medie(m)

Retragere
stâlp (m)

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

Caracteristici CIL

Distanța
Amplasare
medie
Tip CIL
stâlpi
dintre stâlpi
(m)
Clasic cu Lampa LED
Unilateral
37
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
Unilateral
37
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
Unilateral
37
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
Unilateral
37
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
Unilateral
37
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
Unilateral
37
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
Unilateral
37
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
Unilateral
37
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
Unilateral
37
30W și LED 50W

21

Nr. CIL

Putere
CIL (W)

10

30 / 50

5

30 / 50

8

30 / 50

12

30 / 50

21

30 / 50

12

30 / 50

20

30 / 50

8

30 / 50

7

30 / 50
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Caracteristici drum
Nr.
crt.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Denumirea și locația
străzii

Str. Mircea cel Bătrân Comuna Liești
Str. Constantin Brâncoveanu
- Comuna Liești
Str. Dreptății - Comuna
Liești
Str. Al. Ioan Cuza - Comuna
Liești
Str. Dimitrie Cantemir Comuna Liești
Str. Panseluței - Comuna
Liești
Str. Ghiocelului - Comuna
Liești
Str. Garofiței - Comuna
Liești
Str. Mărului - Comuna
Liești

Caracteristici CIL

Distanța
Amplasare
medie
stâlpi
dintre stâlpi
(m)

Lățimea
medie(m)

Retragere
stâlp (m)

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

22

Tip CIL
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W

Nr. CIL

Putere
CIL (W)

15

30 / 50

16

30 / 50

13

30 / 50

11

30 / 50

34

30 / 50

5

30 / 50

4

30 / 50

8

30 / 50

7

30 / 50
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Caracteristici drum
Nr.
crt.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Denumirea și locația
străzii

Str. Părului - Comuna Liești
Str. Mușețelului - Comuna
Liești
Str. Prunului - Comuna
Liești
Str. Caisului - Comuna
Liești
Str. Nucului - Comuna
Liești
Str. Iasomiei - Comuna
Liești
Str. Lalelei - Comuna Liești
Str. Mușcatei - Comuna
Liești
Str. Lotusului - Comuna
Liești

Caracteristici CIL

Distanța
Amplasare
medie
stâlpi
dintre stâlpi
(m)

Lățimea
medie(m)

Retragere
stâlp (m)

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

23

Tip CIL
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W

Nr. CIL

Putere
CIL (W)

7

30 / 50

5

30 / 50

7

30 / 50

4

30 / 50

9

30 / 50

3

30 / 50

11

30 / 50

8

30 / 50

12

30 / 50
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Caracteristici drum
Nr.
crt.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Denumirea și locația
străzii

Str. Castanului - Comuna
Liești
Str. Daliei - Comuna Liești
Str. Viorelei - Comuna
Liești
Str. Plopului - Comuna
Liești
Str. Salcâmului - Comuna
Liești
Str. Măceșului - Comuna
Liești
Str. Teiului - Comuna Liești
Str. Salciei - Comuna Liești
Str. Decebal - Comuna
Liești

Caracteristici CIL

Distanța
Amplasare
medie
stâlpi
dintre stâlpi
(m)

Lățimea
medie(m)

Retragere
stâlp (m)

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

24

Tip CIL
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W

Nr. CIL

Putere
CIL (W)

6

30 / 50

7

30 / 50

7

30 / 50

8

30 / 50

11

30 / 50

9

30 / 50

5

30 / 50

3

30 / 50

4

30 / 50
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Caracteristici drum
Nr.
crt.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Denumirea și locația
străzii

Str. Crișan - Comuna Liești
Str. Nichita Stănescu Comuna Liești
Str. Ionel Teodoreanu Comuna Liești
Str. Victor Ion Popa Comuna Liești
Str. George Coșbuc Comuna Liești
Str. Octavian Goga Comuna Liești
Str. Barbu Ștefănescu
Delavrancea - Comuna
Liești
Str. Grigore Alexandrescu Comuna Liești
Str. Ion Valerian - Comuna
Liești

Caracteristici CIL

Distanța
Amplasare
medie
stâlpi
dintre stâlpi
(m)

Lățimea
medie(m)

Retragere
stâlp (m)

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

25

Tip CIL
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W

Nr. CIL

Putere
CIL (W)

9

30 / 50

18

30 / 50

5

30 / 50

14

30 / 50

18

30 / 50

11

30 / 50

8

30 / 50

13

30 / 50

4

30 / 50
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Caracteristici drum
Nr.
crt.

Denumirea și locația
străzii

52.

Str. Hortensia Papadad
Bengescu - Comuna Liești
Str. Emil Cioran - Comuna
Liești
Str. Ion Heliade Rădulescu Comuna Liești
Str. Geo Bogza - Comuna
Liești
Str. Veronica Micle Comuna Liești
Str. Panait Cerna - Comuna
Liești
Str. Demostene Botez Comuna Liești

53.

Total

46.
47.
48.
49.
50.
51.

Caracteristici CIL

Distanța
Amplasare
medie
stâlpi
dintre stâlpi
(m)

Lățimea
medie(m)

Retragere
stâlp (m)

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

4

1

Unilateral

37

Tip CIL
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W și LED 50W
Clasic cu Lampa LED
30W
LED 50W

26

Nr. CIL

Putere
CIL (W)

16

30 / 50

2

30 / 50

7

30 / 50

8

30 / 50

7

30 / 50

6

30 / 50

10

30 / 50

230

30

268

50
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Caracteristici drum
Nr.
crt.

54.

Denumirea și locația
străzii

Lățimea
medie(m)

Retragere
stâlp (m)

Distanța
Amplasare
medie
stâlpi
dintre stâlpi
(m)

Total General

Caracteristici CIL

Tip CIL

Nr. CIL

Putere
CIL (W)

Clasic cu Lampa LED
Clasic cu lampă
fluorescentă

498

30 / 50

Prin urmare, sistemul de iluminat public care face obiectul prezentului studiu, nu îndeplinește standardul cu privire la nivelul de iluminare
asigurat și nici nu este un sistem eficient din punct de vedere al consumului de energie electrică.
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A.2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice
Asigurarea unui iluminat public la nivelul comunei Liești care să respecte performanțele
luminotehnice în conformitate cu SREN 13201.
Modernizarea sistemului de iluminat public trebuie să asigure cerințe de utilitate publică
ale comunității locale, astfel:
Pentru autoritatea locală:
• Reducerea consumului de energie electrică, implicit reducerea costurilor;
• Reducerea semnificativă a costurilor de mentenanță/întreținere;
• Funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță deplină și de eficiență
economică a infrastructurii;
• Îmbunătățirea standardelor de siguranță la nivelul comunei;
• Îndeplinirea obiectivelor standardizate;
Pentru cetățeni:
• Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
• Garantarea funcționării permanente a iluminatului public;
• Creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
• Diminuarea infracționalității pe timp de noapte.
Pentru întreaga comunitate:
• Îmbunătățirea condițiilor de mediu, prin reducerea emisiilor CO2 generate de noua
tehnologie LED;
• Funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță deplină și de eficiență
economică a infrastructurii.
A.3. Descrierea construcției existente
A.3.1. Particularități ale amplasamentului:
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului,
dimensiuni în plan);
Amplasamentul aferent investiției se află pe raza unității administrativ-teritoriale a
comunei Liești, în intravilanul comunei Liești, județul Galați, România.
Comuna Liești este situată în partea de sud-vest a județului Galați, la 50 km de municipiul
Galați și 30 km de orașul Tecuci.
Comuna Liești se întinde pe o suprafață de 8912 Ha, având o populație în număr de 8902
locuitori.
Agricultura constituie activitatea de bază în economia acestei localități.
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Figura 1 Poziționarea geografică a Comunei Liești
b) Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Comuna Liești este situată în partea de sud-vest a județului Galați, la 50 km de municipiul
Galați și 30 km de orașul Tecuci. Teritoriul comunei este traversat pe direcția NV - SE de DN
25 Galați – Tecuci, drum modernizat.
c) Datele seismice și climatice

Conform Normativului P100-1/2013, amplasamentul se află în zona seismică caracterizată
de accelerația de vârf a terenului, ag = 0.35 g (conform Figura 2), pentru un interval de
recurență IMR = 225 ani și o perioadă de colț Tc = 1,0 s.
Codul P100-1/2013 prevede zonarea seismică a teritoriul României în termeni de valori
ale accelerației terenului pentru proiectare, ag, cu interval Mediu de recurență de 225 ani.
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Figura 2 Harta de zonare seismică (Wikpedia - Enciclopedia liberă, 2020)
Evaluarea riscului seismic la nivelul României, poziționarea comunei Liești într-o zonă
de risc seismic ridicat, în care au loc cutremure intermediare cu impact relativ mare.

Figura 3 Hartă de zonare seismică (Tc) (Wikpedia - Enciclopedia liberă, 2020)
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Figura 4 Harta zonelor de risc la cutremure
Condiții specifice de mediu-climă
Din punct de vedere meteo-climatic, zona aparține sectorului de climă temperat
continentală cu nuanțe excesive (ierni geroase și veri călduroase și secetoase). Aceasta se
datorează influenței directe a maselor de aer continental, de origine asiatică (uscate și reci –
iarna, calde sau foarte calde și uscate – vara). Vântul predominant este Crivățul (cel din sectorul
nordic) care reprezintă 29% din frecvența anuală a vânturilor. Al doilea vânt predominant este
cel din sectorul sudic, cu o frecvență de 16% ce bate mai mult vara, fiind destul de uscat.
Temperatura medie anuală = 10,7°C.
Temperatura medie maximă(luna iulie) = 28,5°C.
Temperatura medie minimă (luna ianuarie) = -4,8°C.
Precipitațiile sunt reduse, oscilând între 400 și 500 mm anual (media precipitațiilor
485,7 mm/an). Presiunea medie la nivelul stației locale: 1008,4mb. Viteza medie a vântului =
4,1 m/s.
Durata de strălucire a soarelui: 186,2 ore/an.
d) Studii de teren
• Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform
reglementărilor tehnice în vigoare
Nu este cazul
• Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;
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Nu este cazul
e) Situația utilităților tehnico-edilitare existente;
Comuna Liești dispune de rețea de alimentare cu energie electrica aeriană. Iluminatul public
utilizează ca suport mecanic pentru corpurile de iluminat stâlpii de susținere ai liniilor electrice
aeriene de alimentare cu energie electrică. De asemenea, rețelele de comunicații de date
utilizează aceeași stâlpi pentru susținerea cablurilor de comunicații de date.
f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice ce pot afecta investiția
Se prezintă mai jos din categoria generală de riscuri, riscurile care pot afecta investiția:
Riscurile cu probabilitate redusă:
• Riscuri antropice: avarierea gravă a rețelelor de utilități publice învecinate.
• Riscuri naturale: cutremure.
• Riscuri ecologice și de schimbări climatice: alunecări de teren, inundații, îngheț
și depuneri de chiciură.
Riscurile cu probabilitate normală:
• Riscuri antropice: accidente majore de căile de circulație, avarii la elementele de
infrastructură învecinate.
• Riscuri ecologice și de schimbări climatice: furtuni, inundații.
g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor
specifice în cazul existenței unor zone protejate.
Nu este cazul
A.3.2. Regimul juridic:
a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de
preempțiune
Toate elementele sistemului de iluminat public din Comuna Liești vor fi montate pe
domeniul public. Infrastructura de iluminat public nu afectează alte terenuri private.
Lucrările vor fi executate numai pe domeniul public, prin urmare nu este cazul de drepturi
de servitute sau preempțiune.
Infrastructura sistemului de distribuție a energiei electrice poate fi folosită de către
Primăria Liești în conformitate cu contractul de comodat nr. 2185/09.07.2020.
b) destinația construcției existente
Sistemul de iluminat public destinat prestării serviciului de iluminat public este parte
componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a comunei Liești.
c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite
protejate, după caz
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Nu este cazul.
d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz
Se vor avea în vedere avizele obținute ulterior.
A.3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici
a) categoria și clasa de importanță
Sistemul de iluminat public din Comuna Liești se clasifică, în conformitate de
„Metodologia MDRAP” în categoria de importanță C „Importanță normală”.
b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz
Nu este cazul.
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție
Nu este cazul.
d) suprafața construită
Suprafața ocupată de un stâlp, prin fundația sa existentă din beton, este de cca 1 m2/stâlp.
e) suprafața construită desfășurată
Nu este cazul
f) valoarea de inventar a construcției
Nu este cazul.
g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente
Timpul de funcționare al sistemului de iluminat public din comuna Liești este de 4150
ore/an.
Clasele de iluminat considerate sunt în conformitate cu cele precizate în auditul energetic
realizat, în conformitate cu standardul SR EN 12301 respectiv M5, M6.
A.3.4. Analiza stării construcției
Pentru sistemului de iluminat public din comuna Liești s-a realizat un audit energetic,
care a avut în vedere starea acestuia, dar și recomandările Ghidului de finanțare a Programului
privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1162/2020.
A.3.5. Starea tehnică
Corpurile de iluminat sunt amplasate pe stâlpii aferenți rețelei de alimentare cu energie
electrică în majoritatea cazurilor la fiecare doi stâlpi. În această distribuție nu se asigură
îndeplinirea standardului SR EN 13201.
În cadrul auditului energetic efectuat s-a precizat:
În prezent, instalațiile electrice aferente iluminatului public din comună se prezintă
astfel:
•
rețelele electrice de iluminat sunt aeriene, construite pe stâlpii rețelelor de
distribuție a energie electrice, în comun cu acestea;
•
liniile electrice aeriene de joasă tensiune (LEA 0,4kV) sunt realizate cu
conductoare izolate torsadate din aluminiu cu fir purtător, tip TYIR 50 OL-AL + 3x50
mmp;
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•
conductorul de neutru aferent rețelei de iluminat este comun cu cel al rețelei
electrice de distribuție publică;
•
alimentarea corpurilor de iluminat se realizează prin intermediul Punctelor de
Aprindere (PA) trifazate, montate preponderent pe unul din primii stâlpi ai LEA 0,4kV,
în imediata vecinătate a Posturilor de Transformare Aeriene (PTA) din care se
racordează;
•
stâlpii LEA 0,4kV existenți sunt de beton armat vibrați și centrifugați;
•
corpurile de iluminat existente sunt de doua tipuri:
− Clasic cu lampa LED - aceasta au durata de viață depășită fizic și moral și
sunt realizate pentru a funcționa cu lămpi cu vapori de sodiu de înaltăpresiune HST, lămpi cu halogenuri metalice HIT, lămpi elipsoidale cu
vapori de mercur de înaltă-presiune HME (HG), lămpi cu vapori de sodiu
de înaltă-presiune HST, lămpi cu halogenuri metalice HIT, dar pentru a
reduce consumul energetic au fost echipate, în ultima perioadă, cu lămpi
LED de 30W si 2630lm.
− LED de 50W din primele generații de corpuri de iluminat cu stradale cu
LED, care generează un flux luminos redus, comparativ cu cele existente, de
3750lm. Totodată, aceste corpuri de iluminat nu pot fi folosite într-un sistem
care permite reglarea fluxului luminos și creșterea eficienței energetice;
Soluția existentă nu asigură îndeplinirea condițiilor de calitate specificate în seria de
standarde SR EN 13201:2015, după cum poate se poate vedea în analiza realizată.
•
corpurile de iluminat montate pe stâlpii de pe Strada Principală, respectiv
DN25, au fost înlocuite cu corpuri de iluminat cu LED pe o investiție distinctă și nu fac
obiectul acestui audit.
Aspecte remarcare în urma inventarierii elementelor sistemului de iluminat existent, care
susțin modernizarea acestuia:
• corpurile de iluminat sunt ineficiente din punct de vedere energetic, acestea fiind
fabricate pentru a funcționa cu alte tipuri de lămpi;
• echipamentele sunt ineficiente și cu un grad înaintat de uzură (fizică și morală);
• distribuția în teren a lămpilor de iluminat este ineficientă;
• funcționarea ineficientă a sistemului de iluminat, neasigurându-se îndeplinirea
condițiilor de calitate, specificate în seria de standarde SR EN 13201:2015;
• costurile cu energia electrică sunt mari, raportate la eficiența sistemului;
Comuna Liești este alimentată din rețeaua electrică de MT, gestionată de Societatea de
Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA, din LEA 20 kV prin intermediul Posturilor
de Transformare Aeriene (PTA). Aceste PTA-uri deservesc toți consumatorii de energie
electrică zonali, inclusiv iluminatul public.
De asemenea, în cadrul aceluiași audit, s-a făcut inventarierea sistemului de iluminat
public, dar și o analiză luminotehnică.
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A.3.6. Actul doveditor al forței majore
Nu este cazul
A.4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare
a) clasa de risc seismic

Stâlpii de iluminat public, prin caracteristicile acestora, pot fi încadrați în clasele de risc
seismic RsII – RsIII, în conformitate cu P100-3/2013. Conform codului de proiectare seismică,
lucrarea este amplasată în zona de hazard seismic cu accelerația orizontală a terenului pentru
proiectare ag=0,35, (pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR=225 ani) și cu
perioada de colț: Tc=1,0s.
b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție
Soluția 1
Această soluție prevede:
• înlocuirea corpurilor de iluminat existente pe străzile indicate în auditul energetic
cu corpuri noi cu LED cu sistem de dimare inclus;
• montarea de corpuri noi cu LED cu sistem de dimare inclus, în completare pe toți
stâlpii existenți fără corp conform auditului energetic;
• înlocuirea consolelor/cârjelor de susținere corpuri existente, a colierelor/brățărilor
aferente, a conductorului de alimentare până la rețeaua electrică de distribuție și a
clemelor de legătură la rețea;
Soluția 2
Această soluție prevede:
• înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat existente pe străzile secundare străzile
indicate în auditul energetic;
• montarea de corpuri noi cu LED, în completare pe toți stâlpii existenți fără corp
conform auditului energetic;
• înlocuirea consolelor/cârjelor de susținere a corpuri existente, a
colierelor/brățărilor aferente, a conductorului de alimentare până la rețeaua
electrică de distribuție și a clemelor de legătură la rețea;
• implementarea unui sistem de telegestiune cu dimare, care va controla toate
corpurile noi. Pentru crearea condițiilor, în clădirea Primăriei Liești se va amenaja
un spațiu pentru dispecerat și server. Sistemul trebuie să facă posibilă comanda
individuală a fiecărui corp de iluminat și se vor include toate echipamentele
necesare, implicit, și serverul local.
c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul

energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții
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Se impune înlocuirea corpurilor de iluminat existente și montarea de corpuri noi cu LED
cu sistem de dimare inclus, în completare pe toți stâlpii existenți fără corp conform auditului
energetic.
d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor
și conform exigențelor de calitate
Se recomandă înlocuirea aparatelor de iluminat existente și completarea necesarului
conform auditului energetic cu unele noi cu LED, eficiente energetic.
A.5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza
detaliată a acestora
A.5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
funcțional-arhitectural și economic
a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru consolidarea elementelor,
subansamblurilor sau ansamblului structural
Scenariul 1 – Nu este cazul.
Scenariul 2 – Nu este cazul.
b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de
intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea
instalațiilor/echipamentelor
aferente
construcției,
demontări/montări,
debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de
fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției
reabilitate
Scenariul 1
Lucrările care se vor executa vor respecta operațiunile următoare:
• identificare circuite electrice din care se alimentează sistemul de iluminat actual;
• dezafectare racorduri electrice prin demontare cleme derivație și conductor
alimentare corp de iluminat;
• demontare aparate de iluminat existente;
• demontare coliere prindere suporți aparate;
• demontare console/cârje suport corp de iluminat;
• montare suport și coliere prindere tijă;
• montare corp de iluminat cu LED, IP66, 230V, 33.5W, 4630lm, 138lm/W cu
modul dimare inclus;
• montare conductor Al pentru alimentarea aparatului de iluminat;
• montare cleme de derivație;
• realizare probe verificare funcționalitate sistem de iluminat.
Funcția de dimare este destinată controlului sistemului de iluminat public, în scopul
reducerii consumului de energie electrică, CO2, a costurilor de exploatare/mentenanță. Prin
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sistemul de dimare, se permite ca, în anumite intervale orare stabilite de către Beneficiar, nivelul
de iluminare să se reducă progresiv, cu un anumit procent prestabilit, prin minimizarea tensiunii
de alimentare și, implicit, consumul de energie electrică se va diminua corespunzător.
Scenariul 2
Lucrările care se vor executa vor respecta operațiunile următoare:
• identificare circuite electrice din care se alimentează sistemul de iluminat actual;
• dezafectare racorduri electrice prin demontare cleme derivație și conductor
alimentare corp de iluminat;
• demontare aparate de iluminat existente;
• demontare coliere prindere suporți aparate;
• demontare console/cârje suport corp de iluminat;
• montare suport și coliere prindere tijă;
• montare corp de iluminat cu LED, IP66, 230V, 33.5W, 4630lm, 138lm/W;
• montare conductor Al pentru alimentarea aparatului de iluminat;
• montare cleme de derivație;
• montare sistem telegestiune cu dimare pentru iluminatul public proiectat;
• amenajare spațiu dispecerat și server local în clădirea primăriei;
• realizare probe verificare funcționalitate sistem de iluminat.
Date valabile pentru ambele scenarii:
Înainte de începerea lucrărilor, constructorul are obligația de a instrui personalul tehnic și
de execuție pentru fiecare fază/etapă din procesul de realizare al lucrării. De asemenea, va
respecta prevederile din fișele tehnologice specifice de execuție din dotare și cele livrate de
furnizor pentru fiecare echipament.
Pentru fixarea aparatelor se vor folosi console/cârje și brățări dimensionate pentru fiecare
tip de stâlp, astfel încât se fie asigurate toate condițiile impuse prin calculul luminotehnic pentru
a putea îndeplini condițiile standardizate.
Astfel, consolele noi sunt calculate astfel încât aparatele de iluminat să fie amplasate în
poziția optimă în raport cu suprafața carosabilă, având dimensiunile în funcție de înălțimea și
unghiul de înclinare al aparatului de iluminat rezultat din calculul luminotehnic, coroborat cu
necesitatea rezistenței la solicitările multiple la care vor fi supuse: vânt, chiciură, vibrații, etc.
Acestea se vor realiza din țeavă OlZn la cald de min 1 ½“ și vor fi prevăzute în parte inferioară
cu orificiu filetat pentru conectarea la priza de pământ existentă (naturală sau artificială),
împreuna cu toate componentele metalice ale sistemului de iluminat, ce accidental pot fi puse
sub tensiune.
Brățările/colierele vor avea dimensiunile stâlpilor existenți pe care se vor monta aparatele
de iluminat.
Racordarea la LEA 0,4kV pentru alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat
se va folosi conductor izolat de Al și cleme de derivație cu dinți pentru iluminat public.
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Nu se vor realiza lucrări de modernizare ale stâlpilor, LEA0,4kV, Punctelor de Aprindere
existente și Posturilor de transformare.
Se vor face măsurători și verificări pentru sistemul de iluminat (inclusiv a legăturilor la
pământ) pe toata lungimea circuitelor de iluminat existente, de la PTA-ul din care se
alimentează până la ultimul aparat de iluminat.
c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de
schimbări climatice ce pot afecta investiția
Valabil pentru ambele scenarii – Nu este cazul.
Aparatele de iluminat stradal se vor monta pe stâlpii existenți ai rețelei electrice de joasă
tensiune din care se alimentează consumatorii individuali, casnici sau agenți economici, fiind
imposibilă desființarea acestora. Factorii externi, de mediu, nu afectează sistemul de iluminat,
deoarece este proiectat un sistem IP66,
d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor
specifice în cazul existenței unor zone protejate
Nu este cazul.
e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării
lucrărilor de intervenție
Valabil pentru ambele scenarii
Situație rezultată după implementarea proiectului (montarea de corpuri de iluminat noi cu
LED, cu sistem de dimare inclus) este prezentată în Tabelul 3.
Tabelul 3 Situație rezultată după implementarea proiectului

Tip lampă

Corp de
iluminat cu
lampa LED
propus flux
luminos
100%
Corp de
iluminat cu
lampa LED
propus flux
luminos
48%
Total

Putere
consumată
de corpul
de iluminat
[W/buc]

Total
putere
absorbită
de
corpurile
de iluminat
[W]

Ore de
funcționar
e anual

Energie
consumată
anual
[kWh/an]

Cantitate
[buc]

Putere
nominală
lampă
[W/buc]

Total
putere
absorbită
de lămpi
[W]

633

45.70

28928.10

47.985

30374.51

1038

31528.74

633

21.94

13885.49

23.0328

14579.76

3112

45372.22

44954.27

4150

76900.96

633

42813.59
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Economia de energie se calculează cu formula:
E[%]=[(Ci-Cled)/Ci]x100
unde:
•

Ci = consumul anual de energie primară în iluminatul public (kWh/an) așa cum
este definit la art. 4, punctul ț, din Ghid).
• Cled = consumul anual estimat (kWh/an) rezultat în urma implementării
proiectului.
Centralizator soluție existentă/soluție propusă
Energie
Total Putere Total Putere
Ore de
Valoare
consumată
nominală
consumată funcționare
energie
anual
[W]
[W]
anual
[RON/an]
[kWh/an]
Situație existentă
50699.54
55769.49
4150
231443.38
112833.28
cf. erată
Situație propusă
42813.588
44954.27
4150
76900.96
37490.76
Diferență
7885.95
10815.22
0
154542.42
75342.52
Economia de
66.77%
energie [%]
Preț RON/kWh: 0,48752

Estimarea valorică s-a realizat la valoarea energiei electrice din anul 2019, și nu cuprinde
taxele suplimentare aplicate de către furnizori.
Analizând situația existentă și situația propusă, rezultă o economie anuală de energie de
154542,42kWh, procentual reprezintă o economie de 66.77%.
Raportându-ne la prețul mediu al energiei electrice la nivelul anului 2019 observăm o
economie realizată la bugetul local de 75342.52 lei. Pentru calculul contravalorii energiei
electrice nu s-au adăugat taxele specifice (cogenerare, certificate verzi, accize etc.).
Rezultate comparație
Rezultate
Economie realizata

Valoric [um]

Procentual [%]

Energie [kWh/an]

154542.42

66.77%

Valoare estimată [RON/an]

75342.52

66.77%

A.5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea
consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor
suplimentare
Scenariul 1 – Nu este cazul.
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Scenariul 2 – Nu este cazul.
A.5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în
graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale
Scenariul 1 – Graficul orientativ de realizare a investiției
Nr.
Crt.

PERIOADA
ACTIVITATE

1

Elaborare DALI

2

Elaborare PTE

3

Licitatie lucrare

4

Contractare lucrare

5

Executie lucrare

6

PIF

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

Scenariul 2 – Graficul orientativ de realizare a investiției
Nr.
Crt
.

PERIOADA
ACTIVITATE

1

Elaborare DALI

2

Elaborare PTE

3

5

Licitatie lucrare
Contractare
lucrare
Executie lucrare

6

PIF

4

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

A.5.4. Costurile estimative ale investiției
• costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor
unor investiții similare;
• costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.
Scenariul 1
Valoare Totală
Investiție
Total GENERAL
din care C+M

Valoare Totală
fără TVA

TVA

Valoare Totală
cu TVA

Lei

Lei

Lei

466.874,93
352.131,59

87.970,28
66.905,00

554.845,21
419.036,59

Scenariul 2
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Valoare Totală
fără TVA

TVA

Valoare Totală
cu TVA

Lei

Lei

Lei

Total GENERAL

687.489,65

129.812,84

817.302,49

din care C+M

387.651,59

73.653,80

461.305,39

Valoare Totală
Investiție

A.5.5. Sustenabilitatea realizării investiției
a) impactul social și cultural

Valabil pentru ambele scenarii
În condițiile socio-economice actuale, investiția se canalizează pe două obiective majore:
• asigurarea cerințelor unei societăți moderne și în dezvoltare;
• sustenabilitatea acesteia, astfel încât investiția să nu depășească gradul de
suportabilitate financiară din partea beneficiarului, atât în timpul execuției cât și
după finalizarea acesteia.
Prin modernizarea sistemului de iluminat public se vor obține următoarele beneficii:
• Reducerea consumului de energie electrică, implicit reducerea costurilor;
• Reducerea semnificativă a costurilor de mentenanță/întreținere;
• Funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță deplină și de eficiență
economică a infrastructurii;
• Îmbunătățirea standardelor de siguranță la nivelul comunei;
• Îndeplinirea obiectivelor standardizate;
• Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
• Garantarea funcționării permanente a iluminatului public;
• Creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
• Diminuarea infracționalității pe timp de noapte;
• Îmbunătățirea condițiilor de mediu, prin reducerea emisiilor CO2 generate de noua
tehnologie LED;
• Funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță deplină și de eficiență
economică a infrastructurii.
b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare,
în faza de operare
Scenariul 1
Pe durata executării lucrărilor în instalațiile electrice proiectate, se preconizează că se vor
crea direct circa 10 locuri de munca. De menționat că, pentru faza de execuție, cheltuielile
aferente acestor locuri de muncă nu sunt suportate de către beneficiar, întrucât realizarea
investiției va fi în sarcina executantului stabilit în urma atribuirii lucrării.
Scenariul 2
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Pe durata executării lucrărilor în instalațiile electrice proiectate, se preconizează ca se vor
crea direct circa 10 locuri de munca. De menționat că, pentru faza de execuție, cheltuielile
aferente acestor locuri de muncă nu sunt suportate de către beneficiar, întrucât realizarea
investiției va fi în sarcina executantului stabilit în urma atribuirii lucrării.
Pentru faza de operare, post execuție, va fi necesar un număr de minimum 2 locuri de
muncă, operatori sistem care să supravegheze funcționarea sistemului de iluminat public
implementat.
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a

siturilor protejate, după caz
Respectarea legislației şi a normelor tehnice actuale, atât la dimensionarea prin proiect a
iluminatului public, cât și la execuția lucrărilor, respectiv pe durata operării instalațiilor după
punerea în funcțiune, conduce la menținerea impactului asupra factorilor de mediu la valori
reduse, sub limitele stabilite de norme.
Pe toată perioada execuției lucrărilor vor fi asigurate masurile și acțiunile necesare pentru
prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, prafuri sau noxe chimice de orice fel.
Este obligatoriu să fie luate măsuri împotriva zgomotului și vibrațiilor produse de instalații,
utilaje și unelte de lucru, pentru a se asigura protecția față de nivelurile de expunere ce pot avea
efecte negative asupra sănătății umane.
Pe parcursul execuției lucrărilor, executantul are obligația de a lua toate măsurile necesare
pentru protejarea mediului în interiorul şi în afara șantierului și de a evita orice pagubă sau
neajuns provocat persoanelor sau proprietăților publice prin poluare, zgomot sau alți factori
generați de metodele sale de lucru.
Constructorul este obligat să soluționeze orice reclamație întemeiată, rezultată din
nerespectarea legislației de mediu. De asemenea, este obligat să respecte pe tot parcursul
executării lucrărilor prevederile următoarelor reglementări, pentru a reduce la minimum
impactul asupra mediului:
• Prin echipamentele, materialele şi tehnologiile de execuție, respectiv prin
regimurile de exploatare prevăzute, documentația de proiectare, are în vedere
minimizarea impactului asupra factorilor de mediu atât la execuția lucrărilor
necesare, cât şi pe întreaga durată de viață a obiectivului, respectiv la dezafectarea
acestuia, cu respectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului
cu toate modificările ulterioare (Legea 265/2006, OUG 57/2007, OUG 114/2007,
OUG 164/2008, Legea 49/2001, OUG 58/2012, Legea 187/2012, Legea
117/2013, Legea 226/2013).
• Titularul investiției, atât contractantul lucrărilor de execuție, cât și prestatorii de
servicii tehnologice pe durata de viață a obiectivului vor avea integrat un sistem
de management de mediu certificat conform SR EN ISO 14001:2005.
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Protecția atmosferei şi calității aerului
a) Emisii de particule în suspensie - nesemnificative
Emisia unor suspensii în atmosferă se realizează și în timpul operațiilor tehnologice de
mecanică generală (debitare, șlefuire, sudare, lipire), însă volumul acestor operații care se
execută pe șantier este redus. Confecțiile metalice necesare vor fi executate în hale sau ateliere
specializate, în afara șantierului, urmând ca pe șantier să se realizeze doar asamblarea și
montajul final al acestora, folosind organe de asamblare demontabile.
Pe durata exploatării instalației de iluminat, regimurile de funcționare posibile, atât în
condiții normale, cât și în condiții de defect, nu determină apariția de particule în suspensie care
să polueze aerul atmosferic.
b) Emisii de gaze de eșapament- nesemnificative
Pe durata execuției lucrărilor aferente instalației electrice, emisiile de gaze de eșapament
sunt generate de motoarele cu ardere internă ale vehiculelor de transport, în cantități care sunt
nesemnificative.
Aceste gaze conțin oxizi de azot (NOx, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf,
compuși organici volatili, hidrocarburi aromatice policiclice volatile și condensabile (în cazul
utilajelor) și particule cu conținut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, Pb).
După punerea în funcțiune, pe durata de viață a obiectivului proiectat, gazele de
eșapament vor proveni numai de la autovehiculele şi utilajele folosite la lucrările de mentenanță
programate și la intervenția în cazul apariției defectelor.
c) Gaze cu impact global şi gaze cu efect de seră- nesemnificative
Gazele cu efect de seră datorate surselor naturale şi/sau activităților umane sunt bioxidul
de carbon (CO2), monoxidul de carbon (CO), metanul (CH4), oxizii de azot (NOx), ozonul
(O3) și freonii (CFC).
Iluminatul public nu este în mod direct generator de astfel de emisii.
d) Activități pentru protecția aerului şi măsuri de atenuare a poluării
Limitarea emisiilor de substanțe poluante în atmosferă se realizează cu respectarea legii
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi a Ordinului MAPM 462/1993 pentru
aprobarea Condițiilor tehnice pentru protecția atmosferei şi a Normelor metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.
Pentru limitarea impactului acestora asupra calității aerului, autovehiculele folosite vor
avea inspecția tehnică periodică valabilă pe toată durata de desfășurare a lucrărilor. De
asemenea, vehiculele și utilajele folosite la lucrările de mentenanță programate și la intervenția
în cazul incidentelor și avariilor, atât ale titularului proiectului, cât şi ale prestatorilor de servicii
de specialitate, vor avea inspecția tehnică periodică valabilă în perioada de utilizare.
În vederea reducerii atât a poluării atmosferice, cât și a duratei de execuție, volumul
operațiilor tehnologice de mecanică generală (debitare, șlefuire, sudare, lipire), care se execută
pe șantier va fi minimizat.
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Protecția împotriva zgomotelor şi vibrațiilor
a) Surse de zgomot și surse de vibrații
Instalațiile de iluminat proiectate nu produc zgomote și/sau vibrații.
În faza de construcție, principalele surse de zgomot sunt motoarele vehiculelor de
transport și ale utilajelor folosite. Activitatea utilajelor este o sursă de vibrații în perimetrul de
lucru.
Având în vedere că utilajele nu vor staționa decât pe o perioadă limitată de timp, doar
pentru descărcarea materialelor, funcționarea acestora nu dăunează zonei.
Se va respecta programul de liniște legiferat, între orele 2200 și 0600.
b) Măsuri de diminuare a zgomotului şi a vibrațiilor
Atât în faza de construcție a obiectivului, cât și după punerea acestuia în funcțiune, se va
lua măsura menținerii tuturor vehiculelor şi utilajelor în condiții de funcționare normală și
dotarea acestora cu amortizoare eficiente de zgomot.
c) Protecția împotriva radiațiilor
În perimetrul instalației electrice nu există surse naturale de radiații, iar procesul
tehnologic nu presupune folosirea unor dispozitive sau aparate cu conținut de substanțe
radioactive.
Nu se preconizează efecte adverse asupra oamenilor şi altor organisme vii, ca urmare a
câmpurilor de energie joasă datorate instalațiilor de iluminat amplasate în perimetrul instalației
electrice.
Protecția calității apelor subterane şi de suprafață
a) Surse posibile de poluare a apelor
În faza de construcție a obiectivului poluarea apelor freatice în perimetrul șantierului va
atinge valori nesemnificative.
Pe durata de viață a obiectivului procesul tehnologic nu implică folosirea apei.
b) Măsuri pentru controlul poluării apelor
Pentru evitarea poluării apelor freatice, pe durata realizării lucrărilor proiectate apele
uzate menajere rezultate din organizarea de șantier nu vor fi deversate în sol.
Protecția calității solului şi subsolului
În condiții normale de funcționare, tehnologiile folosite pe parcursul execuției și
procesele tehnologice caracteristice exploatării instalației de iluminat public nu evacuează pe
sol, nici în structura acestuia substanțe cu caracter poluant.
a) Surse de poluare a solului şi subsolului
În decursul construcției obiectivului poluarea solului şi a subsolului în perimetrul
șantierului nu poate atinge valori semnificative. Principalele surse de poluare sunt apele uzate
menajere, eventualele scurgeri de carburanți sau lubrifianți ca urmare a unor posibile defecte
ale vehiculelor de transport.
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b) Măsuri şi mijloace pentru controlul poluării solului şi subsolului
Pentru evitarea poluării solului şi subsolului, pe durata realizării lucrărilor proiectate,
apele uzate menajere nu vor fi deversate în sol.
Pentru prevenirea poluării solului ca urmare a scurgerilor de carburanți sau lubrifianți,
autovehiculele folosite vor avea inspecția tehnică periodică valabilă pe toată durata de
desfășurare a lucrărilor.
Limitarea poluării solului se face cu respectarea Ordinului M.A.A. nr. 111/1977 privind
aprobarea Normelor tehnice de protecție a calității solului.
Regimul și managementul deșeurilor
În faza de modernizare a iluminatului public, sunt generate deșeuri specifice activității de
șantier:
• materiale textile (lavete),
• materiale plastice (PVC, PE),
• ambalaje ale echipamentelor, aparatelor, materialelor și consumabilelor folosite.
Deșeurile vor fi sortate pe categorii de materiale şi vor fi predate firmelor autorizate.
Ambalajele refolosibile vor fi returnate producătorului materialelor ambalate.
Pe durata exploatării sistemului de iluminat, echipele de intervenție, respectiv executanții
lucrărilor de mentenanță vor lua din perimetrul sistemului de iluminat deșeurile rezultate în
urma activităților desfășurate şi le vor preda la sediul propriu, unde vor fi gestionate conform
procedurilor interne.
Se vor respecta Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată prin Legea
187/2012, precum și HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor modificată prin HG
210/2007, O.U.G. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanțelor
periculoase, alături de O.G. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase aprobată
prin Legea 122/2002.
Protecția biodiversității şi așezărilor umane
Pe durata fazei de construcție NU sunt posibile influențe poluante asupra ecosistemelor
existente în zonă, obiectivele nu sunt amplasate în arii protejate.
Măsuri privind reconstrucția ecologică și reamenajarea terenului
Lucrările prevăzute a se executa pe amplasamentele instalațiilor electrice nu implică
măsuri speciale de reconstrucție ecologică.
După finalizarea lucrărilor și îndepărtarea resturilor materiale, pentru aducerea terenului
la configurația inițială, vor fi transportate şi depozitate definitiv doar pe spatii destinate
depozitării definitive a deșeurilor, cu respectarea legislației privitoare la regimul deșeurilor
(gestionarea selectivă şi depozitarea deșeurilor) prezentate în legea 211/15.11.2011 privind
regimul deșeurilor.
Acțiunile preventive de protecție a mediului, care trebuie desfășurate pe întreaga durată a
lucrărilor de construcții-montaj, sunt următoarele:
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•
•
•

gestionarea selectivă a deșeurilor generate în conformitate cu prevederile legii
211/2011 aprobată cu modificări prin Legea 187/2012,
adoptarea unei conduite preventive în scopul evitării apariției incidentelor sau
accidentelor cu impact asupra mediului,
intervenția rapidă şi eficientă în vederea înlăturării efectelor nocive asupra
mediului rezultate ca urmare a unor eventuale incidente sau accidente cu impact
asupra mediului înconjurător pe durata lucrărilor de execuție, simultan cu
anunțarea în regim de urgență a beneficiarului lucrărilor referitor la evenimentele
cu impact de mediu.

A.5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție
a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și
prezentarea scenariului de referință
Obiectivul proiectului este de a asigura modernizarea și eficientizarea sistemului de
iluminat public din comuna Liești, la standardele de referință prin minimizarea cheltuielilor
post implementare proiect.
Realizarea unui sistem de iluminat stradal cf. Standardelor în vigoare, determină în mod
direct și reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente
rutiere, reducerea numărului de infracțiuni, reducerea cheltuielilor indirecte, îmbunătățirea
climatului social și cultural prin creșterea siguranței activităților întreprinse pe durata nopții.
Perioada de referință a fost stabilită în conformitate cu HG 907/2016 și cu instrucțiunile
asociate de elaborare a analizei cost-beneficiu, la o perioadă de 15 ani, incluzând durata de
realizare a investiției și durata de exploatare/operare post investiție.
Pentru stabilirea perioadei de referință, s-a luat în considerare corelarea cu graficul de
desfășurare a lucrărilor de investiții și cu durata de serviciu efectivă a
echipamentelor/instalațiilor.
Scenariu de referință
În vederea analizării opțiunilor, a fezabilității acestora și pentru determinarea scenariului
optim, au fost evaluate două scenarii. Acestea au ținut cont de măsura în care contribuie la
atingerea obiectivelor privind iluminatul stradal și ghidul de evaluare, astfel:
• Scenariul 1 – Prezintă situația unei investiții pentru modernizarea sistemului de
iluminat prin montarea de corpuri cu LED cu sistem de dimare inclus. Investiția
propusă are valoare economică: 466.874,93 lei fără TVA.
• Scenariul 2 – Prezintă situația unei investiții pentru modernizarea sistemului de
iluminat prin montarea de corpuri cu LED și un sistem de telegestiune cu dimare,
care să controleze toate aparatele montate. Investiția propusă are valoare
economică: 687.489,65 lei fără TVA.
Opțiunea Scenariu de referință (BAU – Business as Usual) pentru analiza cost-beneficiu
poate fi definită ca o continuare a situației prezente (respectând Erata cu privire la fluxul
luminos) și dezvoltările autonome preconizate.
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Trebuie evidențiat faptul că, în prezent, infrastructura de iluminat public din comuna
Liești este preponderent depășită fizic și moral, iar calitatea iluminatului nu corespunde
standardelor actuale de iluminat.
Pentru analiza calității sistemului de iluminat existent, s-a determinat în prima fază clasa
de iluminat, în conformitate cu seria de standardele SR EN 13201:2015, aferentă străzilor
secundare ce aparțin localității Liești. Determinarea clasei de iluminat s-a realizat pentru 2
intervale orare, diferențiate de volumul de trafic aferent (redus și foarte redus). Astfel, s-au
obținut două categorii M5 și M6.
Deoarece au rezultat două clase de iluminat, se impune utilizarea unui sistem de iluminat
care permite reglarea fluxului luminos, dar cu respectarea condițiilor precizate în seria de
standarde SR EN 13201:2015. Astfel, se impune distribuția duratei totale de funcționare, de
4150h, pe cele 2 clase, obținându-se 1038h pentru clasa M5 și respectiv 3112h pentru clasa M6.
Trebuie precizat faptul că, actualul sistem de iluminat nu poate îndeplini funcția de dimare
necesară pentru îndeplinirea condițiilor de calitate impuse de seria de standarde SR EN
13201:2015, în condițiile unei eficiențe energetice crescute.

Determinarea clasei de iluminat pentru un volum de trafic redus
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Determinarea clasei de iluminat pentru un volum de trafic foarte redus
După obținerea clasei de iluminat aferentă străzilor secundare din localitatea Liești, s-a
realizat verificarea îndeplinirii sistemului actual de iluminat existent a condițiilor de calitate
impuse prin seria de standardele SR EN 13201:2015. Pentru aceasta, s-au realizat simulări cu
ajutorul software-lui DIALux Evo, considerându-se 2 scenarii de referință:
1.
Cazul existent, în care corpurile de iluminat sunt amplasate la fiecare al
doilea stâlp, Figura 4 și Figura 5;
2.
Cazul existent, în care corpurile de iluminat existente sunt amplasate pe
fiecare stâlp existent, Figura 6 și Figura 7;
La nivelul localității, în prezent, există un mixt între Cazurile 1 și 2, existând atât porțiuni
de străzi în care corpurile de iluminat sunt amplasate pe fiecare stâlp în parte, cât și porțiuni în
care corpurile de iluminat sunt amplasate la fiecare al doilea stâlp.
Condițiile de simulare au respectat distanța medie dintre stâlpii existenți pe străzile secundare
din localitatea Liești, respectiv 36m și lățimea medie de 3,5m. Impunându-se, cf. SR EN
13201:2015, o singura bandă de circulație, existența unui singur observator și condițiile
b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției,

inclusiv prognoze pe termen mediu și lung
Iluminatul stradal este un serviciu public care asigură satisfacerea unor cerințe și nevoi
de utilitate publică ale comunității locale, cum ar fi:
• ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
• creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității
locale, precum și a gradului de siguranță circulației rutiere și pietonale;
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•
•

susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a comunei;
funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii aferente
serviciului. Serviciu ce se află în competența autorității administrației publice
locale.
Având în vedere că iluminatul stradal este un serviciu de utilitate publică, de interes
economic și social general, cererea pentru acest tip de serviciu este permanentă și inelastică, în
raport cu prețul (costurile investiției). Acoperirea acestei cereri este în strânsă legătură cu
posibilitățile tehnice de realizare și disponibilitatea autorității locale de a extinde iluminatul
public și pe stâlpii pe care în prezent nu există.
Prognozele pe termen mediu și lung sunt prevăzute în strategiile locale de dezvoltare, în
planurile de îmbunătățire a eficienței energetice, realizate la nivelul comunei Liești.
c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Analiza financiară are ca obiectiv principal să previzioneze și să analizeze fluxurile de
numerar generate de proiect, dar și să calculeze indicatorii de performanță financiară ai
proiectului. În acest sens, a fost elaborat un model financiar în cadrul căruia s-au realizat
estimări ale veniturilor și costurilor investiției și s-a evaluat sustenabilitatea și profitabilitatea
proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de analiză.
S-a utilizat metodologia cea mai des întâlnită în analiza financiară, cea a fluxurilor de
numerar incrementale, metodologie în cadrul căreia se compară scenariul cu proiect cu
alternativa fără proiect. S-a considerat că scenariul fără proiect este unul în care serviciul de
iluminat public se asigură pe infrastructura și corpurile existente, fără investiție în modernizare,
scenariu în care bugetul local asigură integral cheltuielile generate de consumul de energie.
Astfel, pe baza analizei fluxurilor de numerar generate de scenariile cu proiect pe perioada de
referință, s-a putut analiza impactul adițional al proiectului.
Rezultatele modelului financiar se concretizează în calculul și analiza următorilor
indicatori pe baza cărora a fost evaluată performanța financiară și sustenabilitatea proiectului
în fiecare din variantele analizate:
Valoarea Actualizată Netă (VAN) – este un indicator de eficiență a investiției,
caracterizează în valoare absolută aportul de avantaj economic al unui proiect. Indicatorul se
calculează ca sumă a tuturor fluxurilor de numerar, actualizate la o rată adecvată ce reflectă
riscul pe care și-l asumă investitorul când alege să demareze proiectul respectiv. Astfel,
indicatorul realizează compararea între fluxul de numerar total degajat pe durata de viață
economică a unui proiect și efortul investițional total, exprimate în valoare actuală. Dacă VAN
este o valoare pozitivă, investiția a atins cerințele minime. Dacă este negativă, atunci investiția
va trebui reanalizată.
Rata Internă de Rentabilitate (RIR) – reprezintă acea rată de actualizare folosită pentru
calculul valorii actualizate a fluxurilor de numerar și de investiții ale proiectelor, care face ca
suma valorii actualizate a fluxurilor de numerar generate să fie egală cu suma valorii actualizate
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a costurilor de investiții și, deci, venitul net actualizat să fie nul. Astfel, RIR exprimă capacitatea
obiectivului de investiții de a genera profit pe întreaga durată eficientă de funcționare.
Indicele de profitabilitate (IP) - exprimă rentabilitatea relativă a investiției pe întreaga
durată de viață a acesteia, respectiv valoarea actualizată netă, mai puțin investiția inițială
raportată la suma investită inițial. O valoare supraunitară indică faptul că proiectul este fezabil.
Fluxul de numerar cumulat – prezintă suma cumulată a fluxurilor financiare nete
neactualizate generate de proiect. Pentru ca un proiect să nu intre în blocaj financiar, este
necesar ca fluxul de numerar cumulat să fie mai mare sau egal cu 0 pe fiecare an al analizei.
Indicator (UM)

Scenariul 1
30,78
841.028
3,31
1,80

RIR (%)
VAN (LEI)
DRI (PBT) (ani)
Indice de profitabilitate (IP)

Scenariul 2
20,84
849.234
4,61
1,24

Analiza de sustenabilitate financiară investighează nivelul fluxurilor de numerar ale
proiectului în fiecare an al perioadei de analiză, cu scopul identificării existenței perioadelor în
care ieșirile de numerar depășesc în valoarea lor absolută intrările de numerar, urmate de
determinarea necesarului de acoperit din surse proprii pentru echilibrarea fluxului de numerar.
Astfel, se poate concluziona că proiectul, în cazul Scenariului 1, este sustenabil din punct de
vedere financiar, fluxurile de numerar fiind pozitive începând cu anul 4, respectiv 5 de analiză.
A se vedea Anexa nr. 6 Calcul indicatori economici – Scenariul 1 și Anexa nr. 7 Calcul
indicatori economici – Scenariul 2.
d) analiza economică; analiza cost-eficacitate
Se anexează Indicatorii Economici pentru ambele scenarii studiate.
e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Analiza de riscuri este utilă în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru
controlul și finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de
măsurare a importanței riscurilor, precum și aplicarea lor pentru riscurile identificare.
În această etapă este esențială utilizarea matricei de evaluare a riscurilor, în funcție de
probabilitatea de apariție și impactul produs.
Impact
/Probabilitate
de apariție

Scăzut

Scăzută

Medie

•
Posibile neconcordanțe Nerespectarea
între politicile regionale și
termenelor de plată cf.
cele naționale în ceea ce
Calendarului prevăzut.
privește aspectele sociale ale
dezvoltării comunei.
•
Mediul legislativ
incert ca urmare a încercării
de armonizare a legislației
naționale cu cea europeană.
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Condițiile meteorologice
nefavorabile pentru
realizarea lucrărilor de
construcții

Mediu

Ridicat

Nerespectarea
graficului de realizarea
a activităților
investiționale și
neîncadrarea în
cuantumul financiar
aprobat.
Întârzieri în realizarea
procedurilor de
achiziție și în
încheierea contractelor
de furnizare sau
lucrări.

Nivelul calitativ
necorespunzător al
serviciilor sociale
furnizate.

Elaborarea planului de măsuri
Tehnicile de control a riscurilor recunoscute în literatura de specialitate se împart în
următoarele categorii:
- evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a
elimina apariția riscului;
- transferul riscului – împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte
(contracte de asigurare, garanții, etc.);
- reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea de apariție și/sau impactul
negativ al riscului;
- planurile de contingență – planurile de rezervă care vor fi puse în aplicare în
momentul apariții riscului.
Planul de răspuns la riscuri se face pentru acele riscuri ale căror probabilitate de apariție
este medie sau ridicată și au un impact mediu sau ridicat asupra investiției.
Matricea de management al riscurilor
Nr. Risc
Tehnici de control
Crt.
1.
Condițiile
Reducerea riscului
meteorologice pentru
realizarea lucrărilor de
construcții
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Măsuri de management
În vederea reducerii impactului asupra
implementării cu succes a investiției, se
recomandă o planificare riguroasă a
activităților și o eșalonare a acestora,
având în vedere că expunerea la condițiile
meteorologice este maximă. Respectarea
cu strictețe a graficului de activități.
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2.

Nerespectarea graficului
de realizare a
activităților
investiționale și
neîncadrarea în
cuantumul financiar
aprobat.

Evitarea riscului /
Reducerea riscului

3.

Întârzieri în realizarea
procedurilor de achiziție
și în încheierea
contractelor de furnizare
sau lucrări

Evitarea riscului

4.

Nivelul calitativ
necorespunzător al
serviciilor furnizate

Evitarea riscului

Pentru evitarea acestui risc este necesar ca
în perioada de elaborare a documentației
tehnice să se întocmească Graficul Gaant
al proiectului, ținând cont de toate
“restricțiile” impuse de activitatea
investițională.
Totodată, se impune monitorizarea
tehnică atentă a fiecărei etape de
implementare.
Elaborarea fișelor achiziției se va realiza
de către o persoană specializată, astfel
încât să fie exprimate corect toate
caracteristicile tehnice ale
echipamentelor.
Se va monitoriza în permanentă
încadrarea în termenele prevăzute în
graficul de activități.
Acest risc poate fi evitat printr-o
colaborare / cooperare între beneficiarii
direcți ai investiției. Respectarea
graficelor de întreținere a echipamentelor.
Angajarea de personal competent.

A.6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
A.6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor
Comparație scenarii
Indicator analizat (UM)
Număr corpuri de iluminat montate (buc)
Putere electrică total instalată (kW)
Putere electrică consumată (kW)
Energie electrică consumată anual
(kWh/an)
Reducere emisii de CO2 anual (to)
Valoare totală investiție fără TVA (lei)
RIR (%)
VAN (LEI)
DRI (PBT) (ani)
Indice de profitabilitate (IP)
Durata de execuție (luni)

Scenariul 1
296
20
21
36

Scenariul 2
296
20
21
39

29,36
466.874,93
30,78
841.028
3,31
1,80
9

29,36
687.489,65
20,84
849.234
4,61
1,24
12
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Din punct de vedere tehnic, ambele scenarii asigură o iluminare standardizată la nivelul
carosabilului.
Din punct de vedere economic:
• odată realizată investiția costurile cu plata energiei electrice sunt favorabile
Scenariului 1, deoarece sunt eliminate consumurile energetice din spațiul pentru
dispecerizare și server;
• valoarea economică a investiției avantajează Scenariul 1, deoarece Sistemul de
Telegestiune cu Dimare suplimentează considerabil bugetul estimat;
• sustenabilitatea investiției este valabilă în ambele scenarii, avantaj având
Scenariul 1;
Din punct de vedere al duratei de implementare a proiectului, Scenariul 1 este favorabil.
Din punct de vedere al riscurilor, ambele scenarii sunt similare.
A.6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)
Având în vedere cele prezentate mai sus, scenariul recomandat, din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor, este SCENARIUL 1.
A.6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în
lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate
cu devizul general
Valoare Totală
Investiție
Total GENERAL
din care C+M

Valoare Totală
fără TVA
Lei
466.874,93
352.131,59

TVA
Lei
87.970,28
66.905,00

Valoare Totală cu
TVA
Lei
554.845,21
419.036,59

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități

fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare
Indicator analizat (UM)
Număr corpuri de iluminat montat (buc)
Putere electrică total instalată (kW)
Putere electrică consumată (kW)
Energie electrică consumată anual
(kWh/an)
Reducere emisii de CO2 anual (to)

Scenariul 1
296
20
21
36
29,36

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție

de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții
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Indicator analizat (UM)
Valoare totală investiție fără TVA (lei)
RIR (%)
VAN (LEI)
DRI (PBT) (ani)
Indice de profitabilitate (IP)

Scenariul 1
466.874,93
30,78
841.028
3,31
1,80

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni
Indicator analizat (UM)
Scenariul 1
Durata de execuție (luni)
9

A.6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările
specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor
cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice
Conformarea cu reglementările specifice în vigoare se face respectând Legea 50/1991 cu
modificări și completări ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
procedurile privind recepția la terminarea lucrărilor, recepția la punerea în funcțiune și recepția
finală.
Modernizarea sistemului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și
nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:
• Îmbunătățirea calității iluminatului public din comună;
• Optimizarea consumului de energie electrică;
• Garantarea permanenței în funcționare a iluminatului public;
• Realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a
contractului de cooperare și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin
contract (structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al
prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale);
• Administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor
publici;
• Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
• Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților
locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
• Susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;
• Funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență
economică a infrastructurii aferente serviciului;
• Nediscriminarea și egalitatea tuturor locuitorilor prin asigurarea unui standard
unitar calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate;
• Dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;
• Liberul acces la informațiile privind aceste servicii publice;
• Transparență, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor comunei.
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A.6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a
analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de
la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite
Sursele de finanțare prevăzute pentru implementarea proiectului de investiții constau în
capitaluri proprii beneficiarului și surse atrase din Fondul pentru Mediu.
A.7. Urbanism, acorduri și avize conforme
A.7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire
Se va obține în conformitate cu reglementările legale (Legea 50/1991 cu completările și
modificările ulterioare).
A.7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară
Nu este cazul
A.7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de
lege
Nu este cazul
A.7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității
existente
Nu este cazul
A.7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului,
măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația
tehnico-economică
Nu este cazul
A.7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile
tehnice, precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru
creșterea performanței energetice;
Nu este cazul
b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;
Nu este cazul
c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;
Nu este cazul
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d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul
e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției
Se anexează studiul luminotehnic realizat în situația existentă cât și în situația proiectată.
A.7.7. Strategia de exploatare / operare și întreținere: etape, metode și resurse
necesare
Sistemul de iluminat stradal care utilizează aparate de iluminat cu LED cu sistem de
dimare inclus, nu necesită operații speciale pentru exploatare și întreținere.
Aprinderea, respectiv stingerea, aparatelor de iluminat se realizează din punctele de
aprindere / alimentare (PA) existente.
Operațiile de întreținere a sistemului de iluminat stradal constau în operații de întreținere
corectivă și operații de întreținere preventivă. Operațiile se vor executa de către firme atestate
ANRE pentru nivelul respectiv de tensiune.
În cadrul operațiilor de întreținere corectivă sunt cuprinse operațiile de remediere a
eventualelor defecțiuni ale rețelei de alimentare, a cablurilor și dispozitivelor de conectare a
aparatelor de iluminat la rețeaua de alimentare cu energie electrică sau a defectării aparatelor
de iluminat. Defecțiunile rețelei se vor remedia de către proprietarul rețelei de iluminat, iar cele
ale cablurilor și dispozitivelor de conectare de către executantul lucrării. Aparatele de iluminat
cu LED defecte se vor înlocui.
În cadrul operațiilor de întreținere preventivă sunt cuprinse operații periodice care să
verifice starea și modul de funcționare a sistemului de iluminat stradal care sa asigure păstrarea
în timp a parametrilor proiectați.
În cadrul operațiilor de întreținere preventivă se încadrează:
• Verificarea anuală și măsurarea prizelor de pământ ale sistemului de iluminat, în
cazul în care acestea sunt distincte pentru sistemul de iluminat;
• Verificarea stării consolelor, colierelor și a prinderii lor pe stâlp, a modului de
prindere a aparatelor de iluminat pe consolă, a stării cablurilor de alimentare a
aparatului de iluminat la rețea, a cablului de legare a consolei la rețeaua de
împământare și a CDD-urilor;
• Odată la 3 ani (sau în caz de necesitate mai des) se va curăța dispersorul aparatelor
de iluminat pentru dispersia corespunzătoare a luminii;
• O dată pe an, se va verifica starea și modul de funcționare a PA-urilor (starea
conexiunilor și a cablurilor, starea contactorului, funcționarea întrerupătorului
crepuscular (fotocelula) sau a ceasului astrologic, după caz, starea și integritatea
carcasei și ușii. Eventualele componente defecte se vor înlocui altele noi de același
tip.
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A.7.8. Alte ANEXE, precum:
• Anexa 1 – Audit Energetic;
• Anexa 2 – Raport Audit Energetic;
• Anexa 3 – Calcul Luminotehnic;
• Anexa 4 – Deviz General al Lucrării – Scenariul 1
• Anexa 5 – Deviz General al Lucrării – Scenariul 2
• Anexa 6 – Calcul Indicatori Economici – Scenariul 1
• Anexa 7 – Calcul Indicatori Economici – Scenariul 2

57

S.C. GEX Electric S.R.L.
STR. ȘTIINȚEI Nr. 111
800089, GALATI, ROMÂNIA

Tel.: +40730678362
e-mail: contact@gexelectric.ro

C.U.I RO16822822, Nr. ordin în registrul comerțului J17/1597/2004
IBAN: RO08INGB5565999900535377, ING N.V. Amsterdam Sucursala București

B. PIESE DESENATE
B.1. Construcția existentă:
a) plan de amplasare în zonă;

Se anexează planșa E0
b) plan de situație;
Se anexează planșele E1, E2, E3, E4.
c) releveu de arhitectură și, după caz, structura și instalații - planuri, secțiuni, fațade,
cotate;
Nu este cazul
d) planșe specifice de analiză și sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente istorice și în
zonele de protecție aferente.
Nu este cazul
B.2. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):
a) plan de amplasare în zonă;

Se anexează planșa E0
b) plan de situație;
Se anexează planșele E1, E2, E3, E4.
c) planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de
principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau
planuri specifice, după caz;
Nu este cazul.
d) planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, după caz.
Nu este cazul.
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