ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 23
privind reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public stradal
în comuna Valea Lungă, judeţul Alba
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.03.2015
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
- Expunerea de motive a primarului comunei Valea Lungă;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- raportul de specialitate cu nr. 747/23.03.2015 al compartimentului de specialitate din
cadrul primăriei Valea Lungă privind aprobarea reabilitării și modernizării sistemului de
iluminat public stradal în comuna Valea Lungă;
Având în vedere:
 Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii,
modificată şi completată prin O.U.G. nr. 19/2009;
 Prevederile Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public cu modificarile şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „d” si art. 115 alin.(1) lit. „b” din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Se aprobă reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal
in comuna Valea Lungă, judetul Alba.
Art.2. Reabilitarea si modernizarea iluminatului public stradal se va face prin
achizitionarea si montarea a 341 buc aparate de iluminat cu surse LED pe stalpii existenti
si cuprinde: furnizarea de aparate de iluminat, brate de prindere, cleme de conexiune,
cablu de alimentare.
Art.3. Primaria Valea Lungă va efectua platile pe baza facturilor emise de
antreprenorul general, in urma receptiei la terminarea lucrarilor, in rate lunare pe o
perioada de maxim 6 ani.
Art.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre domnul
Pușcă Vasile, primarul comunei Valea Lungă.
Art.5. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei

- Institutiei Prefectului – Judetul Alba
- Primarului Comunei Valea Lungă
VALEA LUNGĂ, 31.03.2015

Preşedinte de şedinţă
Comșa Călina

Contrasemnează pt.secretarul
comunei Valea Lungă,
OLTEAN MARIA

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public stradal
în comuna Valea Lungă, judeţul Alba
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.03.2015
Luând în dezbatere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Valea Lungă;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- raportul de specialitate cu nr. 747/23.03.2015 al compartimentului de specialitate din
cadrul primăriei Valea Lungă privind aprobarea reabilitării și modernizării sistemului de
iluminat public stradal în comuna Valea Lungă;
Având în vedere:
 Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii,
modificată şi completată prin O.U.G. nr. 19/2009;
 Prevederile Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public cu modificarile şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „d” si art. 115 alin.(1) lit. „b” din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Se aprobă reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal
in comuna Valea Lungă, judetul Alba.
Art.2. Reabilitarea si modernizarea iluminatului public stradal se va face prin
achizitionarea si montarea a 341 buc aparate de iluminat cu surse LED pe stalpii existenti
si cuprinde: furnizarea de aparate de iluminat, brate de prindere, cleme de conexiune,
cablu de alimentare.
Art.3. Primaria Valea Lungă va efectua platile pe baza facturilor emise de
antreprenorul general, in urma receptiei la terminarea lucrarilor, in rate lunare pe o
perioada de maxim 6 ani.
Art.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre domnul
Pușcă Vasile, primarul comunei Valea Lungă.
Art.5. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei

- Institutiei Prefectului – Judetul Alba
- Primarului Comunei Valea Lungă
VALEA LUNGĂ, 23.03.2015

Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat pt.secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA VALEA LUNGĂ
Nr.747/23.03.2015
Raport de specialitate

Subsemnatul Staicu Solomon, viceprimar în cadrul Primăriei Valea Lungă, prin prezenta
vă supun atenției următoarele:
Grupul Schreder prin Energobit Schreder Lighting, a efectuat în comuna Valea Lungă
un audit al sistemului de iluminat public actual pentru a determina oportunitatea reabilitării și
modernizării sistemului de iluminat public .
Astfel , prin acest studiu în teren s-a făcut:
-inventarierea sistemului actual de iluminat :
- pe tipuri de aparate de iluminat și surse folosite- total aparate 341
- pe tipuri de suporți: stalpi, console, borne, amplasarea, înălțimea și distanța
dintre suporți- total stalpi 637
- examinarea orarului de funcționare
- examinarea costurilor de funcționare
- factura de energie electrica
- costuri de întreținere
În urma studiului s-au propus 3 scenarii:
- Scenariul 1 - înlocuire aparate existente- nr. total de aparate cu LED-uri=341 bucăți
- Scenariul 2- înlocuire aparate existente+ pe fiecare stalp pe principale(DN, DJ și
dc)=452 bucăți
- Scenariul 3- acoperire toți stalpii=637 bucăți
Conform celor menționate și în baza studiului efectuat de Energobit Schreder Lighting,
atașat prezentei, vă supun spre dezbatere și aprobare oportunitatea reabilitării și modernizării
sistemului de iluminat public, fundamentată pe performanța energetică, conform scenariului nr.
1, asigurandu-se astfel un iluminat corect, economii de energie electrică, reducere de costuri pe
întreaga durată de viață și eșalonarea efortului financiar pentru investiție pentru o perioadă de 6
ani.

Viceprimar,
Staicu Solomon

