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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 73 
din  27.02.2019 

 
privind  modificarea H.C.L. nr. 80/15.02.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul “Modernizare sistem de iluminat public în 

municipiul Galați. Modernizare sistem de iluminat public în cartierul       

Ţiglina I, II”, cu modificările și completările ulterioare 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ - Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 83/21.02.2019 

  
 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 
27.02.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 10902/21.02.2019, a iniţiatorului- 
Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ - Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr.  10904/21.02.2019, al 
Direcţiei Dezvoltare Infrastructură li Lucrări Publice și al Direcției Financiar 
Contabilitate; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului; 

 Având în vedere dispoziţiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. ”b” şi art. 9 din 
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea                  
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziţiile  art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit d) şi      
art. 126  din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. I – Anexa la H.C.L. nr. 80/15.02.2018 pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare sistem de iluminat public în 

municipiul Galați. Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Ţiglina I, II”, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. III – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
                                 

 

 

               Contrasemnează, 
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ANEXA LA H.C.L. NR. 73/27.02.2019 

 

“Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Galați. Modernizare sistem 
de iluminat public în cartierul Ţiglina I, II 

 

În prezent sistemul de iluminat public  din municipiul Galati cuprinde puncte de 
aprindere, cutii de distribuție, linii electrice de joasa tensiune, aparate de iluminat, 
accesorii, conductoare, echipamente de comandă. 

 Sistemul de iluminat public este împărțit în 20 de zone , iar zonele  propuse prin 
proiect sunt  între str. Brăilei-str. Cloșca-bd. Marii Uniri-Pr G. Coșbuc-str. Brăilei  între 
str. Brăilei-str. Siderurgiștilor-str. Basarabiei-bd G. Coșbuc-str. Brăilei. 

În cartierul Țiglina I și Țiglina II instalațiile electrice de iluminat public prezintă 
următoarele caracteristici: 

-1558 corpuri de iluminat de tip clasic, echipate cu lămpi fluorescente/vapori de 
sodiu de înaltă presiune; 

-stâlpi de iluminat de tip lampadar din beton/țeava metalică;  
-prize de punere la pământ  aferente instalațiilor  de iluminat, în prezent 

degradate; 
-rețele electrice subterane învechite, uzate având peste 40 de ani  de 

funcționare/exploatare. 
Se prevede modernizarea sistemului de iluminat public care va conduce la o 

reducere de peste 48% a consumului de energie electrică  prin implementarea unui 
sistem de iluminat public cu dimming 30%- 5 ore pe noapte față de sistemul  de iluminat 
public existent. 

Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public este : 
-Țiglina I-de la 295.737,3 kwh/an la 143.527,20 kwh/an, 
-Țiglina II-de la 395.424,45 kwh/an la 185.705,20 kwh/an 
Prin proiect se vor realizarea următoarele lucrări: 
1. Modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de 

luminat existente cu corpuri  având lămpi de iluminat cu LED; corpurile de iluminat 
vor fi echipate cu controllere de telegestiune individuale, iar punctele de aprindere  vor 
fi echipate cu echipamente (module) de telegestiune care vor comunica  cu dispeceratul 
existent; 

2. Implementarea unui sistem  de telegestiune compus din dimming și 
telemanagement cu dispecerat unic pentru iluminatul public prin furnizarea de diferite 
elemente  de software/hardware  si dotarea cu elemente mai eficiente: 

-modernizarea punctelor de aprindere prin echiparea cu senzori de măsură  
pentru intensitate curent electric, 

-modernizarea corpurilor  de iluminat prin montarea de corpuri de iluminat noi 
bazate pe tehnologie LED si se vor echipa cu modul de telegestiune local astfel încât să 
permiăa comanda on/off si dimmingul acestuia (reducerea intensității luminoase  și 
reducerea consumului de energie electrică), 

-rețea de date/comunicații, 
-centrul de date; 
3. Înlocuirea stâlpilor de tip lampadar deteriorați cu stâlpi tip lampadar 

ornamental prevăzut cu cutie de derivație pentru a realiza conexiune  de la linia 
electrică subterană la fiecare corp de iluminat; 

4. Trecerea în subteran a rețelei electrice aeriene aflată în proprietatea Primăriei 
municipiului Galați; 
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5. Montarea de blocuri  de măsură și protecție instalații electrice de iluminat 

public (15 bucăți  cu concentratoare de date (module de măsura și control) prevăzute 
cu: 

-modul de alimentare format  din protecție pe intrare si bloc de extragere date 
măsurate, 

-modul de măsurare cu scopul  de transmitere la distanță a datelor măsurate și 
acționare cuplare-decuplare consumator, 

-modul de distribuție a energiei electrice. 
Lucrările la rețelele  electrice care se vor introduce subteran pe o lungime de 

41.030 ml. 
Sistemul de telegestiune a Sistemului de Iluminat Public deschide posibilitatea de 

identificare unică a fiecărui element din rețea, componentă a Sistemului de Iluminat 
Public care poate fi controlat la distanță  printr-un set de comenzi definite și va putea sa 
transmită date  despre starea de funcționare, parametrii energetici de funcționare a 
consumatorilor (corpuri de iluminat, panouri publicitare). 

Proiectul este propus pentru finanțare POR 2014-2020-Axa de prioritară 3 -
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 3.1 Sprijinirea 
eficienței energetice  a gestionării inteligente a energiei și a utilizării  energiei din surse 
regenerabile în infrastructura instituțiilor publice, inclusiv în clădirile publice și în 
sectorul locuințelor Operațiunea C – Iluminat public.  

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI 
 
Valoarea totală a investiției:21.716.349,27 lei  
Din care C+M      11.370.258,39  lei 

Capacităţi: -corpuri de iluminat pentru pietoni tehnologie LED max 50W-1226 buc  
              - corpuri de iluminat pentru pietoni tehnologie LED  51W-100W — 13buc 

            - corpuri de iluminat pentru pietoni tehnologie LED 101W-200W-319buc 
            -controller sistem telegestiune-1558 buc 
            -stâlpi de iluminat tip lampadar h<4m-31 buc 
             -retea LES  cabluri tip ACYY/ACYABY-41.030ml. 
         
Durata de realizare a investiției: 12  luni 
Sursa de finanțare:  Buget local -2% 
    Buget stat-13% 
    Fondul European de Dezvoltare Regională-85% 
 
Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect.” 

 
 

 
Preşedinte de şedinţă, 
Onuț Valeriu Atanasiu 
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