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                        HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate 

“Extindere rețea de iluminat public în Orașul Techirghiol” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința ordinară din data de 

24.06.2020  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

–Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1, 2,  

 Având în vedere : 

− Studiul de fezabilitate nr. 6705 / 23.04.2020 ; 

− Raportul de specialitate nr. 9953/18.06.2020 al Serviciului urbanism, 

 

            În conformitate cu : 

− Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ; 

− H.G. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

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

publice; 

−  Ordinul nr. 86 / 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de Iluminat 

public ANRSPGC; 

 Văzând prevederile art. 129, alin.(6), lit. c, din OUG 57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV, 

             În temeiul prevederilor art. 139, alin.3 din OUG 57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 - Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici prevazuți 

Etapa I, Scenariul 1 – “Extindere rețea de iluminat public în Orașul Techirghiol” , jud. 

Constanța potrivit documentației tehnico-economice - anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2 - Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici prevazuți 

Etapa II, Scenariul 1 – “Extindere rețea de iluminat public în Orașul Techirghiol” , jud. 

Constanța potrivit documentației tehnico-economice - anexă la prezenta hotărâre. 

Art.3 - Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

  

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abțineri 

din totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 24.06.2020. 

Nr. 101. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

               STERE GUTEANU                                                     DR.JR.NICULINA PAROŞANU 
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REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  

tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate “Extindere rețea de  

iluminat public în Orașul Techirghiol” 

 

 

 

În vederea creșterii gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității 

locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale, reducerea numărului de 

accidente și vandalizări pe timp de noapte, prin realizarea lucrării de extindere a retelei de 

iluminat public in orasul Techirghiol, este necesara aprobarea Studiului de Fezabilitate cu 

indicatorii tehnico-economici. 

        Lucrările prevăzute urmează a se realiza astfel : 

            Etapa I – Scenariu 1  

        Valoarea estimată a lucrărilor este de 467.455,66 lei fără T.V.A. 

         Din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic : 

• Montarea a 62 stâlpi de beton ; 

• Montarea a 7 stâlpi de metal de 8 m înălțime pe str. Dr. Victor Climescu, zona 

Minerva ; 

• Montarea de aparate de iluminat . 

• Montarea a 3316 m rețea aeriană; 

• Montarea a 230 m de rețea subterană; 

 

            Etapa II – Scenariu 1  

        Valoarea estimată a lucrărilor este de 457 562,76 lei fără T.V.A.  

         Din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic : 

• Montarea a 84 stâlpi de beton ; 

• Montare aparate de iluminat; 

• Montarea a 2532 de rețea aeriană. 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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PROIECT 

 

  

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate  

“Extindere rețea de iluminat public în Orașul Techirghiol” 

 

 

 Primarul orasului Techirghiol, Soceanu Iulian- Constantin   

 Având în vedere : 

− Studiul de fezabilitate nr. 6705 / 23.04.2020 ; 

 

            În conformitate cu : 

− Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ; 

− H.G. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

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

publice; 

−  Ordinul nr. 86 / 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de Iluminat 

public ANRSPGC; 

 Văzând prevederile art. 129, alin.(6), lit. c, din OUG 57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV, 

             În temeiul prevederilor art. 139, alin.3 din OUG 57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1 - Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici prevazuți 

Etapa I, Scenariul 1 – “Extindere rețea de iluminat public în Orașul Techirghiol” , jud. 

Constanța potrivit documentației tehnico-economice anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2 - Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici prevazuți 

Etapa II, Scenariul 1 – “Extindere rețea de iluminat public în Orașul Techirghiol” , jud. 

Constanța potrivit documentației tehnico-economice anexă la prezenta hotărâre. 

Art.3 - Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

  

 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

AVIZAT, 

       SECRETAR GENERAL, 

         DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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SERVICIUL URBANISM  

Nr. 9953 / 18.06.2020                                                                                                                               

Vizat    

                                                                                                          PRIMAR, 

                                                                                               SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

RAPORT 

Privind aproabarea indicatorilor tehnico-econimici ai Studiului de Fezabilitate  

“Extindere rețea de iluminat public în Orașul Techirghiol” 

1. TEMEIUL DE FAPT:   

Extindere Iluminatului Public în Orașul Techirghiol, Etapa I, Scenariul 1 şi Etapa II, 

Scenariul 1.                 

2. TEMEIUL DE DREPT:   

− Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ; 

− Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice ; 

−  H.G. 907 / 2016 ; 

−  Ordinul nr. 86 / 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de Iluminat 

public ANRSPGC; 

3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE:   

În vederea realizării obiectivului general se are în vedere creșterea gradului de 

securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, precum și a gradului de 

siguranță a circulației rutiere și pietonale, reducerea numărului de accidente și vandalizări 

pe timp de noapte. Susținerea și stimularea dezvoltării economice-sociale a municipiului, 

ridicarea gradului de civilizație, a confortului și implicit a calității vieții. 

4. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE:  

− Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ; 

− H.G. 907 / 2016 ; 

− Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

− Ordinul nr. 86 / 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de Iluminat 

public ANRSPGC; 

5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI:  

Propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici 

Studiul de Fezabilitate Extindere Iluminatului Public în Orașul Techirghiol.              

                Extinderea iluminatului public stradal constă în îmbinarea și echilibrarea 

soluțiilor teoretice cu cele practice și economice (consumuri energetice reduse, costuri 

minime de întreținere și instalare, totalitatea consturilor administratorului sistemului de 
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iluminat). Se poate aprecia faptul că realizarea unui climat luminos 

confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și 

corpuri de iluminat performante și fiabile, cu o investiție minimă, reprezintă un criteriu de 

apreciere a unui sistem de iluminat modern și eficient. 

        Lucrările prezăzute prezentului Studiu de Fezabilitate urmează a se realiza astfel : 

            Etapa I – Scenariu 1  

        Valoarea estimată a lucrărilor este de 467.455,66 lei fără T.V.A. și 555.374,17 lei cu   

T.V.A. din C+M 429.694,31 lei fără T.V.A, conform Devizului estimativ al lucrărilor din 

S.F. întocmit de S.C. Trodonic S.R.L. 

         Din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic : 

• Montarea a 62 stâlpi de beton ; 

• Montarea a 7 stâlpi de metal de 8 m înălțime pe str. Dr. Victor Climescu, zona 

Minerva ; 

• Montarea a 72 AIL (aparate de iluminat) de 45W ; 

• Montarea a 25 AIL de 60W; 

• Montarea a 15 AIL de 100W; 

• Montarea a 3316 m rețea aeriană; 

• Monarea a 230 m de rețea subterană; 

            Etapa II – Scenariu 1  

        Valoarea estimată a lucrărilor este de 476.873,30 lei fără T.V.A. și 566.562,61 lei cu   

T.V.A. din C+M 438.570,50 lei fără T.V.A, conform Devizului estimativ al lucrărilor din 

S.F. întocmit de S.C. Trodonic S.R.L. 

         Din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic : 

• Montarea a 84 stâlpi de beton ; 

• Montarea a 47 AIL (aparate de iluminat) de 45W ; 

• Montarea a 14 AIL de 60W ; 

• Montarea a 25 AIL de 100W ; 

• Montarea a 2532 de rețea aeriană ; 

• Cablu alimentare instalație iluminat public doc plutitor 230 ml pentru alimentarea 

a 15 aparate LED. 

 

6. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE   

Studiu de Fezabilitate Extindere rețea de iluminat public în Orașul Techirghiol, jud. 

Constanța nr. 6705 / 23.04.2020. 

  

 

                      

 

AVIZAT, 

Arhitect Șef 

                     Jifcu Marius 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

Inspector Tehnic-Investiții 

Gherase Alexandru 

 


