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 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
 

Priveşte: aprobarea proiectului  si a cheltuielilor legate de proiect „Retea de iluminat public in incinta fostei 
U.M. in Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de 
investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI, din 
bugetul local al Municipiului Alexandria 
 
 

 
1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 
Prin Expunerea de motive nr. 3967/20.02.2019, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat din fonduri 
structurale „Retea de iluminat public in incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria” si a cheltuielilor legate 
de proiect din bugetul local al Municipiului Alexandria. 
  Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale „Retea de 
iluminat public in incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria” si a cheltuielilor legate de proiect din bugetul 
local al Municipiului Alexandria prin punerea in concordanta a cheltuielilor cu publicitatea si informarea cu 
sumele aferente prevazute in bugetul proiectului, conform cerintelor cuprinse in Ghidul solicitantului privind 
conditiile specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 
REGIUNI, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea 
C – Iluminat public si prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in 
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de 
coeziune 2014-2020. 
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 urma depunerii cererii de finantare cu titlul „Retea de iluminat public in incinta fostei U.M. in 
 Municipiul Alexandria”, si in urma parcurgerii etapelor de evaluare tehnica si financiara, proiectul a fost admis 
la finantare aflandu-se in etapa de precontractare. 

Avand in vedere cele prezentate si tinand seama de Scrisoarea de finalizare a etapei de evaluare 
tehnica si financiara nr. 2749/18.02.2019 transmisa de catre OI – ADR Sud Muntenia, prin care se aduce la 
cunostinta Municipiului Alexandria admiterea la finantare a proiectului „Retea de iluminat public in incinta 
fostei U.M. in Municipiul Alexandria”, si solicitarea documentelor necesare etapei de precontractare, corelat 
cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent apelului de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI  in cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – 
iluminat public, propunem initierea unui proiect de hotarare care va avea ca scop aprobarea proiectului finantat 
din fonduri structurale „Retea de iluminat public in incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria” si a 
cheltuielilor legate de proiect, si prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 
european si Fondul de coeziune 2014-2020. 
 

2. ANALIZA ECONOMICĂ  
 



Obiectivul general al proiectului „Retea de iluminat public in incinta fostei U.M. in Municipiul 
Alexandria” vizează cresterea eficienței energetic 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. 

 
 

                     
Surse de finanţare ale proiectului:  
 
 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din 
care : 

1.852.805,10 

a. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent 

37.186,09 

b. Valoarea eligibilă 
1.815.619,01 

II Contribuţia proprie, din care : 
73.498,47 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 

36.312,38 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 
neeligibile, inclusiv TVA aferent* 

37.186,09 

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ 

1.779.306,63 

 
 

3. BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE 
 

Proiectul propus vine in sprijinul sprijinirii eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor si iluminatului public. 

 
4. ESALONAREA IN TIMP  

 
Durata de implementare a proiectului este de 34 luni de la data semnării contractului 

de finanţare iar durata de execuţie a lucrărilor  de reabilitare este de 10,5 luni. 
Considerând cele prezentate ca fiind legale, necesare şi oportune, în conformitate cu prevederile 

art.36, alin.(2), lit.”b” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem spre dezbatere şi aprobare prezentul proiect de hotărâre 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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