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COMISIA LOCALĂ
D I SDE
P OFOND
Z I Ţ I AFUNCIAR
Nr.335 PRIMAPRIMA
din 03 iulie 2020

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de 9 iulie 2020.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
►Dispoziția Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr.237 din 12.06.2020 privind
deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, finanțat din vânzarea
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 13 iulie-10 septembrie 2020;
►faptul că bugetul Programului este limitat la suma de 384.000.000 lei, din care 230.400.000 lei pentru
unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de până la 4.000 de locuitori și 153.600.000 lei pentru unitățile
administrativ-teritoriale cu o populație de peste 4.001 de locuitori, iar finanțarea cererilor se face după
principiul „primul venit-primul servit” ceea ce impune, în vederea creșterii șanselor de accesare a finanțării,
depunerea dosarului încă din prima zi de deschidere a sesiunii;
►prevederile art.34 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului
Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.54/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.a), coroborate cu prevederile art.134 alin.(1) lit.a) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă extraordinară pe data de 9 iulie 2020-ora
care se va organiza la Casa de cultură cu prezența fizică a consilierilor locali, cu portul obligatoriu al
măștii sanitare de protecție și cu păstrarea distanței sociale la intrarea și ocuparea locurilor în sală, având
următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Ianca la Programul privind sprijinirea eficienței
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, cu proiectul
«Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, Oraș Ianca, Județ Brăila»;
- iniţiator: primar; - avize: comisiile de specialitate nr.1 și 2;
- raport: compartimentul proiecte cu finanțare nerambursabilă;
Art.2.-Proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate și celelalte
materiale aferente vor fi transmise consilierilor locali prin aplicația https://web.whatsapp.com.
Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectului
de hotărâre la secretarul general al orașului Ianca, până pe data de 08.07.2020, ora 1600.
Art.4.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea
de zi, pe data de 7 iulie 2020-ora 1500 la sediul Consiliului Local.
Art.5.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet-la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
1500,

PRIMAR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
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PROIECT
H O T ĂCOMISIA
R Â R E ALO Nr.57
din 9 iulie 2020
privind: participarea Orașului Ianca la Programul pentru sprijinirea eficienței energetice și
gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, cu proiectul
«Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, Oraș Ianca, Județ Brăila».
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
9 iulie 2020;
Având în vedere:
►Dispoziția Președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr.237/12.06.2020
privind deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului
pentru sprijinirea eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public, finanțat din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în
perioada 13 iulie - 10 septembrie 2020;
►faptul că bugetul Programului este limitat la suma de 384.000.000 lei, din care
230.400.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de până la 4.000 de
locuitori și 153.600.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de peste
4.001 de locuitori, iar finanțarea cererilor se face după principiul „primul venit-primul servit”
ceea ce impune, în vederea creșterii șanselor de accesare a finanțării, depunerea dosarului
încă din prima zi de deschidere a sesiunii;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile 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;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului pentru proiecte cu
finanțare nerambursabilă, cu Devizul General întocmit în faza de documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţii, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul
consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă participarea Orașului Ianca la Programul pentru sprijinirea eficienței
energetice și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, cu proiectul
«Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, Oraș Ianca, Județ Brăila».
Art.2.-(1) Se aprobă Indicatorii tehnico-economici ai Proiectului «Eficientizarea și
modernizarea iluminatului public, Oraș Ianca, Județ Brăila», potrivit Devizului
General întocmit în faza DALI, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
(2) Valoarea totală a Proiectului este de 1.139.425 lei, din care C+M 1.035.300 lei, ambele
valori având inclusă taxa pe valoarea adăugată.
Art.3.-Se aprobă contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului în
sumă de 126.735 lei, reprezentând 11,30% din valoarea aferentă tuturor activităților, precum și
finanțarea cheltuielilor neeligibile în sumă de 24.990 lei.
Art.4.-Se aprobă contractarea finanţării şi se mandatează domnul primar Chiriță Fănel
George să reprezinte Orașul Ianca în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu.
Art.5.-Orașul Ianca se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică,
organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu
prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din ghidul solicitantului.
Art.6.-Serviciul financiar-contabil și compartimentul pentru proiecte cu finanțare
nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului va duce la îndeplinire
sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.
Art.7.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă persoanelor
și autorităților îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Alexandru STERIAN

H.C.L.Nr.57/09.07.2020
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă - Primarul Oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: participarea Orașului Ianca la Programul pentru sprijinirea
eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat
public, cu proiectul «Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, Oraș Ianca, Județ
Brăila».

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze favorabil şi
consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin
prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Orașul are în pregătire depunerea unui proiect de finanțare în cadrul Programului pentru
sprijinirea eficienţei energetice şi gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat
public gestionat de către Ministerul Mediului prin Administrația Fondului pentru Mediu, care a
elaborat și aprobat prin Ordinul nr.1162/2020 Ghidul de finanţare a Programului.
Proiectul se intitulează «Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, Oraș
Ianca, Județ Brăila», proiect care se adaugă celorlalte acțiuni ale noastre pentru dezvoltarea
durabilă a comunității locale.
Obiectivul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a sistemelor de
iluminat public, precum și îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficienţă
energetică ridicată.

În concret, Proiectul vizează modernizarea sistemului de iluminat public în satele Plopu
și Oprișenești, prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente în prezent și care au un consum
ridicat de energie electrică, cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziționarea şi
instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul
întregului obiectiv de investiţii.
Valoarea totală a Proiectului este de 1.139.425 lei, din care C+M 1.035.300 lei, ambele
valori având inclusă taxa pe valoarea adăugată, iar contribuția proprie aferentă cheltuielilor
eligibile ale proiectului este de 126.735 lei, reprezentând 11,30% din valoarea aferentă tuturor
activităților, precum și finanțarea cheltuielilor neeligibile în sumă de 24.990 lei.
Având în vedere oportunitatea accesării unei finanțări care să contribuie la creșterea
eficienței energetice în infrastructura de iluminat public la nivelul comunității locale, vă rog să
fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

RAPORT

subsemnatul reis Gheorghe , manager proiecte in cadrul primariei orasului lanca,
supun atentiei domnului Primar si Consiliului Local urmatoarele:
in data de 13.07.2020 se va depune pentru cererea de finantare la Administratia
Fondului pentru JVlediu pentru reabilitarea iluminatului stradal in satele Oprisenesti si in
Plopu,, EFICENNZAREA sI M0DERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLI1,'oiAi ievce,

JUDET BRAILA".

scopul intregului proiect este ca sistemul de iluminat din cele 2 sate plopu si
Oprisenesti sa fie modernizat si eficientizat prin inlocuirea lampilor pe sodiu cu lampi pe led
astfel in cat costurile cu iluminatul public sa fie redus dar eficienta sa fie mai mare.

_

1.

Indicatori minimali, respective indicatori de performanta:

Nr.

Tipuri

de aparate propuse

Crt.
I

Aparat iluminat maxim 104 W

56 buc.

2

Aparat iluminat maxim 50 W

68 buc.

3

Aparat iluminat maxim 43 W

20 buc.

4

Aparat iluminat maxim 39 W

l6 buc.

5

Aparat iluminat maxim 36 W

76 buc.

o

Aparat iluminat maxim 28 W

126 buc.

7

Aparat iluminat maxim 25 W

156 buc.

8

Aparat iluminat maxim 20 W

14 buc.

2.

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni:

Executia lucrarilor de modernizare a sistemului de iluminat

public:

10 luni

Descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata:
In cadrul investitiei propuse se

vor monta 532 buc. aparate de iluminat cu tehnologia

LED tinand cont de clasa sistemului de iluminat, se va implementa un sistem de telegestiune
in 5 buc puncte de aprindere

Solutia propusa presupune
Montarea a 532 buc. aparate de iluminat tip LED;

-

lmplementarea unui sistem de telegestiune in 5 puncte de aprindere iluminat public

In urma implementarii investitiei se va realiza o economie de energie de minim 70%.

Pentru a obtine economia de energie realizata se vor monta 532 buc. aparate de iluminar cu
tehnologia LED si se va implementa un sistem de telegestiune in b buc. puncte de aprindere.
Tab. 1 Aparate de iluminat propuse
Nr.

Aparat de iluminat

Crt.

Putere

Cant
(buc)

instalata

unitara nffl

Putere instalata

'

totala [kW]

Aparat iluminat maxim 104 W

56

t04

5.824

2

Aparat iluminat maxim 50 W

68

50

l

3.40

Aparat iluminat maxim 43 W

20

43

0.86

4

Aparat iluminat maxim 39 W

l6

39

0.624

5

Aparat iluminat maxim 36 W

76

JO

2.736

6

Aparat iluminat maxim 28 W

126

z8

1.528

7

Aparat iluminat maxim 25 W

156

25

3.9

8

Aparat ;luminat maxim 20 W

l4

20

0.28

clasele de iluminat pentru zona studiata sunt caractestice claselor de drum M3, M5, M6 asa
cum sunt definiti in standardul SR EN 13201 .

Aparatele echipate cu surse LED si-au dovedit in ultimii ani avantajele, atat din puncr
de vedere al fiabilitatii cat si din punct de vedere al consumurilor si de aceea au fost alese ca
solutie Dentru investitia.

Fata de cele mentionate supun aprobarii Consiliului Local proiectul ,.
EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC, ORAS IANCA, JUDET

BRAILA".

Valoarea totale a proiectului " EFICIENTIAREA S, MODERNIZAREA
ILIIMINAT'JLUI PIIBLIC, ORAS IANCA, JUDET BRAILA"
, in cuantum de 1.139.425,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M 1.035.300 lei inclusiv TVA.

in

a

151.725,00 lei , reprezent6nd achitarea tuturor
cheftuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 24.990,00 lei, cAt si contributia de 11,3 o/o
din valoarea eligibile a proiectului, in cuantum de 126.735,00 lei reprezentdnd cofinantarea
proiectului ^ EFICIENTIZAREA S, MODERNIZAREA ILUMINATULU| PUBL|C, ORAS
IANCA, JUDET BRAILA".
Sumele reprezentAnd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata implementdrii
proiectului " EFICIENTIAREA S, MODERNIAREA tLUMtNATtlLut PuBLtC, ORAS
IANCA, JUDET BRAILA", pentru implementarea proiectului in condilii optime, se vor asigura
din BUGETUL LOGAL
Se imputernicegte FANEL GEORGE CHIRITA sd semeneze toate actele necesare gi

Contributia proprie

proiect

contractul de finantare ?n numele PRIMARIEI IANCA.

MANAGER RROIECTE

\

Ins. GHEORG\F TEIS

