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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 285 

din  14.07.2020 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Modernizare 

sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada Brăilei între Inelul 

de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și bulevardul George Coșbuc, strada 

Navelor și bulevardul Oțelarilor între strada Brăilei și bulevardul Galați” 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 348/10.07.2020 

  

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară, în data 

de 14.07.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 121845/10.07.2020, al iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 121846/10.07.2020, al 

Direcţiei Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări Publice şi al Direcţiei Financiar 

Contabilitate; 

 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;  

 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 



______________________________________________________________________________________
HCL nr. 285/2020  

 

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. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                        

nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 

obiectivul “Modernizare sistem iluminat public pe bulevardul Marea Unire, strada 

Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și bulevardul George Coșbuc, 

strada Navelor și bulevardul Oțelarilor între strada Brăilei și bulevardul Galați”, având 

principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 

 Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei  hotărâri. 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
      

 
              Contrasemnează, 
                                                                                            Secretar General, 
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ANEXA LA H.C.L. NR.  285/14.07.2020 

 

 

Prin proiect se prevede modernizarea sistemului de iluminat public pe bulevardul 
Marea Unire, strada Brăilei între Inelul de Rocadă (inclusiv Inelul de Rocadă) și bulevardul 
George Coșbuc, strada Navelor și bulevardul Oțelarilor între strada Brăilei și bulevardul 
Galați. 

Se prevede realizarea următoarelor lucrări: 
- modernizare 277 buc corpuri de iluminat stradal si 247 buc iluminat pietonal  
- demontarea corpurilor existente de tip lămpi cu descarcari în vapori de sodiu 250W si 
înlocuirea lor cu lampi LED cu un minim de flux luminos necesar aproximativ de: 
 Str. Navelor  poziționare corp iluminat LED bilateral alternant+pietonal 
 Str. Brăilei pozitionare corp ilumunat LED bilateral fata in fata+pietonal 
 Bd-ul Marea Unire  poziționare corp iluminat LED unilateral+pietonal 
 Str Oțelarilor poziționare corp iluminat LED bilateral față in fata+pietonal 
Astfel se vor respecta Directivele Uniunii Europene ce impun scoaterea din uz a surselor 

cu descarcare la inalta presiune in vapori de mercur(sodiu) si înlocuirea cu surse cu eficienta 
energetica și luminoasa ridicate și reducerea cu 40% a consumului de energie primara si o 
tinta de imbunatățire a eficientei energetice.    

Punctele de aprindere existente in care se vor monta sistemele de telegestiune sunt: 
1. bld. Marea Unire: 

a) PA-PT19 Tiglina 1- 79 buc aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 
250W/buc 

b) PA- PTC Simplu- 8buc aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 
250W/buc 

c) PA-PT Gradina Botanica-7buc aparate iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 
250W/buc 

2. str. Navelor 
a) PA-PT1Port-4buc aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 

250W/buc 
b) PA-PTR3-10 buc aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc 

3. bld Otelarilor 
a) PA-PTE4 Micro 19- 17buc aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 

250W/buc 
b) PA PTA5 Micro 20 -18buc aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 

250W/buc 
4. str. Brailei 
a) PA-PTCricov-13buc- aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc 
b) PA-PT1 Rocada-4buc- aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc 
c) PA-PT3 Rocada-20buc -  aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc 
d)PA-PT4 Tiglina 2-40buc-aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250W/buc 
e)PA- PA5 Tiglina 1-40buc -aparate de iluminat cu vapori de sodiu cu putere de 250w/buc 
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PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI: 
Valoarea totală a investiției:          1.883.456,71 lei  
Din care  C+M:                                   583.527,21 lei 
 
Capacităţi: - corpuri de iluminat stradal - 277 buc  
                    - corpuri de iluminat pietonal - 247 buc  
         
Durata de realizare a investitiei: 12 luni 
Sursa de finanțare:  buget local/Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor 
Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect. 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
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