
        
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
:  

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  99 
Din 13.12.2021 

 
Privind: implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în 
comuna Ivești, jud Galați” 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8351 din 02.12.2021 

 
 Consiliul local al comunei Ivești, întrunit în ședința ordinară din data de 13.12.2021 ; 

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de inițiator, înregistrat sub nr.8351 din  
02.12.2021 ; 
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului  
de specialitate al primarului comunei Ivești, județul Galați,  înregistrat sub nr.8376 din 02.12.2021; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism, ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, 
culte, învăţământ, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi 
de disciplină ; 

Având în vedere Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții- Proiect nr.27/2021, 
întocmită de S.C. DOCEROM SISTEM S.R.L.; 

Având în vedere prevederile art. 120 și art 121 alin (1) și (2) din Constituția României, 
republicată; 

Având în vedere prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

Având în vedere prevederile art. 7 alin(2) si art 1166 din Legea 287/2009 privind codul 
Civil republicată cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau  convenții; 
 Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2) lit.„c”, alin.(4) lit.„d”, alin.(6) lit.„c” și alin.(7) 
lit.„n” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.„b” pct.i), art.9 și art.10 din 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, cu modificările și completările 
ulterioare;  

Având în vedere prevederile art.13, lit.„f” din Ordinul M.M.A.P.nr.1866/2021, privind 
aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public; 

 



În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art.1.- Se aprobă participarea unității administrativ teritoriale Comuna Ivești, județul Galați 

la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat, coordonat de 
Administrația Fondului pentru Mediu. 

Art.2.- Se aprobă Documentația tehnico-economică faza DALI și indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și eficientizarea sistemului de iluminat public 
în comuna Ivești, județul Galați”, potrivit anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.- Se aprobă necesitatea, oportunitatea, contractarea si implementarea proiectului 
„Modernizare și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Ivești, județul Galați” în 
vederea accesării Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 
lansat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Art.4.- Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției in cazul obținerii finanțării prin Programul privind creșterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat, potrivit legii 
 Art.5.- Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții  în sumă de 1.696.912,82 lei 
fără TVA/ 2.016.217,80 lei inclusiv TVA, din care: 134.444,2 lei fără TVA/ 159.988,6 lei cu TVA 
cofinanțare de la bugetul local al comunei Ivești, județul Galați. 

Art.6.- Se aprobă sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din bugetul local al 
comunei Ivești, județul Galați, in suma totala de 16.360,32 lei. 
           Art.7.- Comuna Ivești, județul Galați, prin reprezentantul legal Gheoca Maricel, îsi asumă 
angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea 
procedurii de achiziție publică și realizarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 
achizițiile publice. 

Art.8.- Domnul Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, județul Galați va reprezenta UAT 
Comuna Ivești, județul Galați, în calitate de solicitant în cadrul Programului privind creșterea 
eficienței energetice a infrastructurii de iluminat, în vederea realizării tuturor activitătilor necesare 
elaborării, depunerii, contractării și implementării proiectului  
 Art.9.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri; 
            Art.10.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 

 
 
 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează 
                  SECRETAR GENERAL, 

  Dolea Ion     Toma Zanfirica  

 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16 
Numar voturi inregistrate: Pentru= 15 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 1 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Compartimentul Administrator public 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, Investitii, Achiziţii publice, 
Monitorizare contracte 

Nr. 8200 din 23.11.2021  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea 
sistemului de iluminat public în comuna Ivești, jud Galați” 

  
Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.  136 

alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere implementarea proiectului 
„Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Ivești, jud Galați”. 
 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru implementarea proiectului 
„Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Ivești, jud Galați”, Proiect 
nr.27/2021 a fost intocmită de S.C. Docerom Sistem S.R.L.  

Investitia se va realiza pe strada General Eremia Grigorescu – DN 25, cu un sistem de  
589 de aparate de iluminat care se vor monta pe stâlpii aflati in proprietatea distribuitorului de 
energie electrica DEER SA- Sucursala Galați. Lămpile vor fi tip vapori de sodiu de inaltă presiune 
sau/și lămpi tip CFL (lămpi fluorescente compacte). 
 Lucrările care se vor executa pentru eficientizarea energetică a sistemului de iluminat 
public in comuna Ivești, constau in următoarele operații: 

- demontarea corpurilor de iluminat public stradale existente; 
- montarea noilor corpuri de iluminat public stradal; 
- refacerea legăturilor la rețeaua de alimentare; 
- montarea punctului de telegestiune; 
- probele aferente punerii in funcțiune. 
Valoarea totală a obiectivului de investiții este în sumă de 1.696.912,82 lei fără TVA/ 

2.016.217,80 lei inclusiv TVA, din care: 134.444,2 lei fără TVA/ 159.988,6 lei cu TVA cofinanțare 
de la bugetul local al comunei Ivești, județul Galați. 

Sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului va fi din bugetul local al comunei Ivești, 
județul Galați, in suma totala de 16.360,32 lei. 
 Proiectul de hotărâre este intocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale: 

- art. 129 alin.(2) lit.„c”, alin.(4) lit.„d”, alin.(6) lit.„c” și alin.(7) lit.„n” din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 - art.5 alin.(1) lit.„b” pct.i), art.9 și art.10 din 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, cu modificările și completările ulterioare;  

- art.13, lit.„f” din Ordinul M.M.A.P.nr.1866/2021, privind aprobarea Ghidului de finanțare a 
Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public; 

Este de competenţa Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi să adopte proiectul 
de hotărâre propus de către iniţiator. 

       
    ADMINISTRATOR PUBLIC,   INSPECTOR, 
  Bararu Oana - Giorgiana     Roșu Cătălin Sorin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 8351 din 02.12.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea 
sistemului de iluminat public în comuna Ivești, jud Galați” 

 

Starea generală a sistemului de iluminat public existent in comuna Ivesti, judetul Galați 
este ingrijorătoare, din cauza urmatoarelor aspecte: 

- Aparatele de iluminat existente sunt uzate fizic si moral, avand in majoritate o vechime 
mai mare de 10 ani, au dispersorul spart sau foarte murdar ori prăfuit; 

- O mare parte din acestea sunt echipate cu surse cu descarcare la inalta presiune in 
vapori de mercur, surse care, in conformitate cu Directivele Europene pana la sfarsitul 
anului 2015, trebuiau scoase din uz si surse compact fluorescente, surse cu eficienta 
scazuta; 

- Costuri cu energia ridicate 
- Costuri de intreținere/mentinere foarte mari 
- Un numar mare de reclamatii si implicit interventii, comparativ cu sistemele reabilitate 

din alte localitati; 
- Distributia luminii este neconforma cu standardele in vigoare si creează dificultăți 

participantilor la trafic (disconfort, perceptie tarzie si incorecta a obiectelor, orbire, lipsa 
de fluenta in trafic etc); 

- Aparate de iluminatnecorespunzatoare atat din punct de vedere al performantelor 
luminotehnice cat si constructiv. 

- In cazul aparatelor achizitionate, din ratiuni financiare, acestea au un grad scazut de 
protectie. 

Obiectivele documentației tehnice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare și  
eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Ivești, județul Galați”, sunt: 

- optimizarea consumului de energie și consolidarea sigurantei cetatenilor, a bunurilor si 
valorilor; 

- functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica 
a infrastructurii aferente serviciuluin de iluminat public; 

- administrarea coecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a banilor publici; 
- nediscriminarea si egalitatea locuitorilor, prin asigurarea unui standard unitar calitativ si 

uniform raspandit. 
Investitia se va realiza pe strada General Eremia Grigorescu – DN 25, cu un sistem de  

589 de aparate de iluminat care se vor monta pe stâlpii aflati in proprietatea distribuitorului de 
energie electrica DEER SA- Sucursala Galați. Lămpile vor fi tip vapori de sodiu de inaltă presiune 
sau/și lămpi tip CFL (lămpi fluorescente compacte). 
 Lucrările care se vor executa pentru eficientizarea energetică a sistemului de iluminat 
public in comuna Ivești, constau in următoarele operații: 

- demontarea corpurilor de iluminat public stradale existente; 
- montarea noilor corpuri de iluminat public stradal; 
- refacerea legăturilor la rețeaua de alimentare; 
- montarea punctului de telegestiune; 
- probele aferente punerii in funcțiune. 



Valoarea totală a obiectivului de investiții este în sumă de 1.696.912,82 lei fără TVA/ 
2.016.217,80 lei inclusiv TVA, din care: 134.444,2 lei fără TVA/ 159.988,6 lei cu TVA cofinanțare 
de la bugetul local al comunei Ivești, județul Galați. 

Sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului va fi din bugetul local al comunei Ivești, 
județul Galați, in suma totala de 16.360,32 lei. 

Propun Consiliului local al comunei Ivești pentru dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat 
public în comuna Ivești, jud Galați”, potrivit anexei la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

 

      P R I M A R , 

 

      Gheoca Maricel 



 


