
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

 COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: contact@primariadoljesti.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea participării Comunei Dolje ti laș  Programul privind creşterea eficienţei

energetice a infrastructurii de iluminat public i pentru aprobarea indicatorilor tehnico-ș
economici pentru  proiectul „Eficien ă energetică i modernizarea infrastructurii deț ș

iluminat public în comuna Dolje ti, ș
jude ul Neam  etapa a II-a”ț ț

Având în vedere:
- art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
- art.  8 i 9 din Carta europeană a autonomiei locale,  adoptată la Strasbourg la 15 octombrieș

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.43 alin (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea

actelor normative, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș
- HG.nr.43/2020 privind organizarea i func ionarea Ministerului Mediului, Apelor i Pădurilor;ș ț ș
- Legea nr.52/2003 privind transparen a decizională în administra ia publică;ț ț
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public;ț
- Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită i publice, cu modificările i completărileț ș

ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare;ț ș
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc ii si unele masuri pentruț

realizarea locuin elor, republicata;ț
- HG  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  i  con inutul-cadru  al  documenta iilor  tehnico-ș ț ț

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ii finan ate din fonduri publice;ț ț
- Ordinul 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a  Programului privind cre tereaș

eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public
- Ordonan ă de urgen ă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;ț ț

Luând act de:
- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de ini iator, înregistratț
cu nr. 7473 din data de 11.08.2022, prin care se sus ine necesitatea i oportunitatea proiectului,ț ș
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivită ii;ț
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat
cu nr.  7474 din data  de 11.08.2022, prin care  se  motivează,  în  drept  i  în  fapt,  necesitatea  iș ș
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivită ii;ț

În  temeiul  art.196  alin.  1  lit.  a)  din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările i completările ulterioare; ș

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se  aprobă  necesitatea,  oportunitatea  i  implementarea  proiectului  ș „Eficien ăț
energetică  i  modernizarea  infrastructurii  de iluminat  public  în  comuna Dolje ti,  jude ulș ș ț



Neam  etapa a II-a”ț  în vederea accesarii Programului privind creşterea eficienţei energetice a
infrastructurii de iluminat public lansat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin A.F.M..

Art.2 Se aprobă participarea Comunei Doljesti la Programul privind cre terea eficienteiș
energetice  a  infrastructurii  de  iluminat  public cu  proiectul „Eficien ă  energetică  iț ș
modernizarea infrastructurii de iluminat public în comuna Dolje ti, jude ul Neam  etapa aș ț ț
II-a”.

Art.3 Se  aproba  Devizul  general  al  obiectivului  de  investi ii  ț „Eficien ă  energetică  iț ș
modernizarea infrastructurii de iluminat public în comuna Dolje ti, jude ul Neam  etapa aș ț ț
II-a”,  întocmit  conform Hotărârii  Guvernului  nr.  907/2016  -  Anexa  nr.  1  si  Devizul  general
defalcat pe categoriile de cheltuieli eligibile men ionate in Ghidul de finantare - Anexa nr. 2, careț
sunt parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Se aprobă Documenta ia de Avizare a Lucrărilor de Interventie, studii specifice (auditț
energetic  si  studiu  luminotehnic)  aferente  proiectului:  „Eficien ă  energetică  i  modernizareaț ș
infrastructurii de iluminat public în comuna Dolje ti, jude ul Neam  etapa a II-a”ș ț ț . 

Art.5 Se  aprobă  indicatorii  tehnico-economici  preciza i  din  Documenta ia  de  avizare  aț ț
lucrărilor  de  interven ie  (D.A.L.I)  si  studii  specifice  (audit  energetic  si  studiu  luminotehnic)ț
conform  Anexei  3  denumită  “Indicatorii  Proiectului”,  care  este  parte  integranta  din  prezenta
hotărâre.

Art.  6  Cheltuielile  aferente  Proiectului  se  prevăd  în  bugetul  local  pentru  perioada  de
realizare a investi iei,  în cazul ob inerii  finan ării  prin  ț ț ț Programul privind creşterea eficienţei
energetice a infrastructurii de iluminat public, potrivit legii.

Art. 7 Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investi ie în sumă de ț 1.753.385,64 lei cu
TVA.

Art.8 Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare din bugetul local aferente
cheltuielilor implementării proiectului care nu sunt finanţate de AFM, în sumă totală de 86.513,59
lei cu TVA.

Art.9. Se imputerniceste Primarul Comunei Doljesti, dl. Lungu Albert în vederea realizării
tuturor actiunilor necesare elaborării, depunerii, contractării si implementării Proiectului.

Art.10.  Consiliul local al comunei Doljesti  se obligă să asigure i  ș să menţină funcţională
investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data depunerii
raportului de finalizare.

Art.11.  Comuna  Doljesti  prin Reprezentantul  legal,  dl. Lungu  Albert  î i  asumăș
angajamentul  privind  întocmirea  documentaţiei  de  achiziţie  publică,  organizarea  şi  derularea
procedurii  de  achiziţie  publică  şi  realizarea  lucrărilor  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în
vigoare privind achiziţiile publice;  

Art.12. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Doljesti, jude ul ț Neamt.

Art.13. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut  de  lege,  primarului  comunei  i  prefectului  jude ului  Neamt  i  se  aduce  la  cuno tin ăș ț ș ș ț
publică prin afi area la sediul primăriei, precum i pe pagina de internet.ș ș

Primar,
LUNGU ALBER



Anexa 3 
”Indicatorii Proiectului”

Indicatorii  aferenti  obiectivului  de  investitie  „Eficien ă  energetică  i  modernizareaț ș

infrastructurii  de  iluminat  public  în  comuna  Dolje ti,  jude ul  Neam  etapa  a  II-a”ș ț ț ,  in

conformitate cu  Documenta ia de avizare a lucrărilor de interven ie (D.A.L.I) si studii specificeț ț

(audit energetic si studiu luminotehnic) sunt:

Indicatori tehnici Valoare

  Număr  de  aparate  de  iluminat  LED
achizi ionate i montateț ș

376 buc

Număr  de  puncte  de  aprindere  cu
telegestiune achizi ionate i montateț ș

5 buc

Număr  de  puncte  luminoase  controlate
prin telegestiune

376 buc

Indicatori economici Valoare

Valoarea totala a investitiei (lei cu TVA):

                  din care:

1.753.385,64 lei

CHELTUIELI BUGET AFM 1.666.872,05 lei

CHELTUIELI  NEELIGIBILE  BUGET

LOCAL 

86.513,59 lei



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: contact@primariadoljesti.  ro  
Nr. 7473 din 11.08.2022

REFERAT  DE APROBARE
pentru participarea Comunei Dolje ti laș  Programul privind creşterea eficienţei energetice a

infrastructurii de iluminat public i pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentruș
proiectul „Eficien ă energetică i modernizarea infrastructurii de iluminat public în comunaț ș

Dolje ti, jude ul Neam  etapa a II-a”ș ț ț

Având în vedere:
- art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
- art.  8 i 9 din Carta europeană a autonomiei locale,  adoptată la Strasbourg la 15 octombrieș

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.43 alin (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea

actelor normative, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș
- HG.nr.43/2020 privind organizarea i func ionarea Ministerului Mediului, Apelor i Pădurilor;ș ț ș
- Legea nr.52/2003 privind transparen a decizională în administra ia publică;ț ț
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public;ț
- Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită i publice, cu modificările i completărileț ș

ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare;ț ș
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc ii si unele masuri pentruț

realizarea locuin elor, republicata;ț
- HG  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  i  con inutul-cadru  al  documenta iilor  tehnico-ș ț ț

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ii finan ate din fonduri publice;ț ț
- Ordinul 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a  Programului privind cre tereaș

eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public
- ORDONAN Ă DE URGEN Ă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;Ț Ț
Principalele obiective urmarite prin proiect sunt:

- Scaderea consumului de energie electrica in sectorul iluminatului public;
- Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera;

Obiectivele secundare urmărite a fi atinse sunt:
- Aducerea sistemului de iluminat public la standardele impuse de normativele în vigoare.
- Prestarea unui serviciu de calitate pentru comunitate;
- Reducerea riscului de producer a infractiunilor pe timp de noapte;
- Reducerea riscului producerii accidentelor rutiere;

Supunem spre aprobare prezentul Proiect de hotărâre.

Primar,
LUNGU ALBERT



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

 COMUNEA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: contact@primariadoljesti.ro
Nr. 7474 din 11.08.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru participarea Comunei Dolje ti laș  Programul privind creşterea eficienţei energetice a

infrastructurii de iluminat public i pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentruș
proiectul „Eficien ă energetică i modernizarea infrastructurii de iluminat public în comunaț ș

Dolje ti, jude ul Neam  etapa a II-a”ș ț ț

Având în vedere:
- art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
- art.  8 i 9 din Carta europeană a autonomiei locale,  adoptată la Strasbourg la 15 octombrieș

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.43 alin (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea

actelor normative, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș
- HG.nr.43/2020 privind organizarea i func ionarea Ministerului Mediului, Apelor i Pădurilor;ș ț ș
- Legea nr.52/2003 privind transparen a decizională în administra ia publică;ț ț
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public;ț
- Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită i publice, cu modificările i completărileț ș

ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare;ț ș
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc ii si unele masuri pentruț

realizarea locuin elor, republicata;ț
- HG  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  i  con inutul-cadru  al  documenta iilor  tehnico-ș ț ț

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi ii finan ate din fonduri publice;ț ț
- Ordinul 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a  Programului privind cre tereaș

eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public;
- ORDONAN Ă DE URGEN Ă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;Ț Ț

INDICATORII TEHNICI AI PROIECTULUI

Nr. 
crt. 

Denumire obiect UM Valoarea indicator 
la sfâr itul ș
implementării 
proiect 

1 Durata de func ionare a sistemului de ț
iluminat public / an 

Ore 4150 

2 Nivel de luminan ă medie men inută ț ț
minimă – pentru zonele de luminan ă ț
M6 

cd/m2 0,30 

3 Nivel de luminan ă medie men inută ț ț
minimă – pentru zonele de luminan ă ț

cd/m2 0,50 



M5 
4 Nivel de luminan ă medie men inută ț ț

minimă – pentru zonele de luminan ă ț
M4 

cd/m2 0,75 

5 Nivel de luminan ă medie men inută ț ț
minimă – pentru zonele de luminan ă ț
M3 

cd/m2 1,00 

6 Durata minimă de garan ie ț Ani 5 
7 Durata de func ionare minimă a ț

aparatelor de iluminat 
Ore 100.000 

8 Gradul de protec ie al aparatelor ț - IP66 
9 Rezisten ă la impact ț - IK10 
10 Temperatură de culoare K 4000 
11 Indice de redare al culorilor Ra ≥70 

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Principalele obiective urmarite prin proiect sunt:

- Scaderea consumului de energie electrica in sectorul iluminatului public;
- Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera;

Obiectivele secundare urmărite a fi atinse sunt:
- Aducerea sistemului de iluminat public la standardele impuse de normativele în vigoare;
- Prestarea unui serviciu de calitate pentru comunitate;
- Reducerea riscului de producere a infractiunilor pe timp de noapte;
- Reducerea riscului producerii accidentelor rutiere;

Prin  montarea  de  aparate  de  iluminat  cu LED-uri,  cu  grad de  protec ie  i  rezisten a  laț ș ț
impact ridicate se asigură condiţii pentru păstrarea în timp a caracteristicilor ini iale i reducereaț ș
cheltuielilor de întreţinere. 
Solu ia proiectată aplică standardele moderne în ceea ce prive te iluminatul public stradal. ț ș
Prin realizarea unui sistem de iluminat eficient se asigură un consum redus de energie electrică i aș
cheltuielilor pentru energia electrică i pentru întreţinere. Eficientizarea sistemului de iluminat prinș
utilizarea  de  aparate  de  iluminat  cu  LED-uri,  asigură  o  durată  de  via ă  ridicată  (corpurile  deț
iluminat au o durată de via ă de minim 100000 ore) iar defec iunile care apar sunt acoperite deț ț
garan ia asigurată, care acum este cuprinsă în intervalul 5 ani. ț



Alte avantaje ce rezultă din aplicarea solu iei proiectate sunt : ț
-  condiţii  mai bune i  egale  pentru to i  locuitorii  zonei prin realizarea unui sistem de iluminatș ț
public eficient i modern; ș

- se îmbunătă e te imaginea administra iei oferind locuitorilor zonei un grad de siguran ă i confortț ș ț ț ș
foarte ridicat. 

Descrierea sumară a proiectului: 
Utilizarea aparatelor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de între inere, deoareceț
nu mai este necesara înlocuirea periodică a sursei de lumină, singurele interven ii necesare fiindț
cură area periodică a păr ii optice (care trebuia făcută i în cazul aparatelor clasice) i eventualeleț ț ș ș
interven ii la sistemul de alimentare cu energie electrică. ț
Solu ia  aleasă,  ce  constă  în  modernizarea  sistemului  de  iluminat  public,  prevede  următoareleț
elemente care trebuie îndeplinite: 

 înlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu LED confec ionate din ț
materiale ecologice (aluminiu) i care la sfâr itul duratei de via ă se pot recicla; ș ș ț



Aparatele  de  iluminat  cu  LED  utilizate  sunt  astfel  proiectate  încât  limitează,  prin  solu iaț
constructivă a păr ii optice, poluarea luminoasă, iar în cazul unui defect de re ea ce poate produceț ț
aprinderea acestuia, materialele utilizate nu între in ardere; ț

 implementarea  unui  sistem de  telegestiune,  la  nivelul  întregului  sistem de  iluminat  public
existent i propus. ș

Studiul cuprinde analiza privind stabilirea solu iilor optime în ceea ce prive te eficientizarea iț ș ș
modernizarea  iluminatului  public  în  vederea  finan ării  acestuia  în  cadrul  ț Programul  privind
cre terea eficien ei energetice a infrastructurii de iluminat public. ș ț
În prezent, zonele propuse pentru modernizare se încadrează în clasa luminotehnică M3 - M6. 
Corpurile de iluminat public propuse, de tip LED, se vor monta pe stâlpii existen i,  pe strazileț
aflate în domeniul public, conform necesită ii i în vederea scăderii consumului de energie. ț ș
Suprafa a ocupată de tronsonul din sistemul de iluminat propus pentru modernizare esteț
de 376 m2, considerand amprenta la sol a stalpilor deja existenti, iar lungimea tronsonului
modernizat este de circa 15.04 km.

Supunem aten iei dumneavoastră aprobarea prezentului Proiect de hotărâre.ț

Consilier achizi ii publice,ț
BĂLĂUCĂ GINA
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