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PROIECT “Sistem pentru managementul iluminatului public in municipiul Alexandria” 

 
Municipiul Alexandria implementeaza Proiectul “Sistem pentru Managementul Iluminatului Public 
in Municipiul Alexandria” avand cod SMIS 7890, finantat prin Programul Operational Regional 
2007-2013, Axa 1  „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli de crestere”,  Domeniul major 
de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „ Poli de dezvoltare 
urbană”. 

Contractul de finantare a fost semnat in data de 24 august 2010 intre Ministerul Dezvoiltarii 
Regionale si Turismului prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si Unitatea 
administrativ teritoriala MUNICIPIUL ALEXANDRIA. 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii in Municipiul Alexandria prin 
introducerea unui nou concept al serviciului public de iluminat. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
• Crearea unui sistem de iluminat nou, modern, ecologic , la nivelul performanţelor si 

standardelor europene care să asigure acoperirea integrala a Municipiului Alexandria 
• Creşterea eficientei energetice a întregului sistem de iluminat public în Municipiul 

Alexandria 
• Asigurarea unui sistem de management al iluminatului public în Municipiul Alexandria      
• Integrarea sistemului de iluminat public în ansamblul celorlalte sisteme care alcătuiesc 

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană 
Valoarea totală al proiectului este 24.125.963,20 lei, din care 15.660.293,24 lei fonduri FEDR 
nerambursabile. Contribuția proprie a beneficiarului: 389.801,95 lei 

 Contractul de execuţie a lucrărilor pentru realizare Sistem pentru managementul iluminatului 
public in municipiul Alexandria, în sumă totală de 14.373.933,28 lei, a fost încheiat în data de 3 
iulie 2011, între Municipiul Alexandria şi SC UTI  INSTAL CONSTRUCT SA, selectată în urma 
organizării unei proceduri de achiziţie publică prin licitaţie deschisă şi are termenul de execuţie a 
lucrărilor asumat de 220 zile de la data ordinului de începere a lucrărilor emis de către Beneficar.  
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Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană 
prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională  
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