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EXPUNERE DE MOTIVE 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice actualizate, faza Studiu de 
fezabilitate, si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Retea de iluminat 
public pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria” 

 
Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană în 

cadruI Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul  de proiecte cu numărul 
POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operatiunea C – 
 Iluminat Public, Municipiul Alexandria isi propune să depuna la finantare in cadrul acestui apel de 
proiecte obiectivul de investitii ,,Retea de iluminat public pe Soseaua Turnu Magurele – incinta 
fostei U.M in Municipiul Alexandria.  
 Acest apel de proiecte  se refera la realizarea de investitii destinate creșterii eficienței 
energetice în iluminatul public, respectiv: 

 înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor 
lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului 
corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.; 

 achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 

 crearea/ extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane; 

 utilizarea surselor regenerabile de energie; 

 orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului; 

 realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au 
proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

Obiectivul specific il reprezinta creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, 

clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 

energetice mari. 

In acest sens Municipiul Alexandria a elaborat documentatia tehnico economica faza Studiu de 
Fezabilitate privind obiectivul de investitii ,,Retea de iluminat public pe Soseaua Turnu Magurele – 
incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”, documentatie tehnico-economica care a fost 
actualizata in raport cu cerintele ghidului de finantare aferent, apelului  de proiecte cu numărul 
POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operatiunea C – Iluminat 
Public, prin care se propune infiintarea retelei de iluminat public in incinta fostei U.M. in Municipiul 
 Alexandria. 

 
Astfel, in urma elaborarii documentatiei tehnico – economice actualizate, faza Studiu de 

Fezabilitate, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de 
hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia Economica in vederea aprobarii documentatiei 
tehnico – economice actualizate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii faza 
Studiu de Fezabilitate ,,Retea de iluminat public pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in 
Municipiul Alexandria” in forma elaborata. 
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