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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 11 

privind aprobarea realizării investiției ”Eficientizarea sistemului de iluminat public stradal 
din Comuna Braniștea, județul Mehedinți” și cheltuielilor de consultanță în vederea scrierii 

și depunerii cererii de finanțare 
 
 

Consiliul Local al Comunei Braniştea, județul Mehedinți, având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 1051/21.03.2023 al Primarului Comunei Braniștea din care reiese 

necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții ”Eficientizarea sistemului de 
iluminat public stradal din Comuna Braniștea, județul Mehedinți”, precum și contractarea 
cheltuielilor de consultanță în specialitate în vederea scrierii și depunerii cererii de finanțare; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 1052/21.03.2023 ; 
- avizul comisiilor de specialitate ; 
- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate de fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

- în temeiul prevederilor articolului 129, alin. 1, lit. b, alin. 4, lit. d și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 Se aprobă realizarea proiectului ”Eficientizarea sistemului de iluminat public stradal din 

Comuna Braniștea, județul Mehedinți”. 
 

Art. 2 Se aprobă contractarea serviciilor de consultanță în vederea scrierii și depunerii cererii 
de finanțare. 

 

Art. 3 Se aprobă alocarea sumei de 35500 lei, fără TVA, pentru scrierea și depunerea cererii de 
finanțare și întocmirea documentației tehnice. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniştea, Instituției 
Prefectului, județul Mehedinți în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei 
Braniștea, va fi afișată în avizierul primăriei precum și pe site-ul www.branistea.ro . 
 
 21.03.2023 
 
                                  Inițiator,                                                                   Avizat de legalitate, 
                                   Primar,                                                                             Secretar, 
                                  I. Marin                                                                      Blăgniceanu Ionuț     
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea realizării proiectului “Eficientizarea sistemului de iluminat public din 

Comuna Braniștea, Județ Mehedinți” și a cheltuielilor de consultanță în vederea scrierii și depunerii cererii de finanțare 
 

 Având în vedere programul derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ”Programului privind 
sprijinirea eficienței și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura  de iluminat public”, Primăria 
Comunei Braniștea își propune realizarea obiectivului de investiții “Eficientizarea sistemului de iluminat public 
din Comuna Braniștea, Județ Mehedinți”și a cheltuielilor de consultanță în vederea scrierii și depunerii cererii 
de finanțare” . 
 Scopul Programului derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, îl reprezintă îmbunătățirea 
calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu 
surse LED care să determine o eficiență energetică ridicată și poluare luminoasă minimă. 
 Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, 
completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situațiile în care 
stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt 
deteriorate/nefuncționale), precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune aferente 
obiectivelor de investiții. 
 Pentru participarea în cadrul acestui program în vederea obținerii finanțării, solictantul trebuie să  
dețină printre altele și: 
-Audit al intregului sistem de iluminat actual; 
-Clasificarea și încadrarea strazilor în clasele de iluminat conform SR 13201; 
-Calcule luminotehnice pentru fiecare tip de drum conform SR 13201; 
-Audit energetic al obiectivului de investiție; 
-DALI pentru obiectivul de investiții propus este întocmită conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a 
investiției propuse pentru a fi realizate prin proiect; 
-Proiectul tehnic și detaliile de execuție conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru 
al documentațiilor tehnic-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții din fonduri publice, cu 
modificarile și completările ulterioare. 
 Considerăm că pentru întocmirea celor mai sus menționare ar fi necesar să se apeleze la un operator 
economic cu experiență în domeniul consultanței, valoarea estimată a costurilor cu serviciile de consultanță 
fiind de aproximativ 35.500 lei (fără TVA). 
 În cadrul acestui program derulat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, finațarea 
nerambursabilă poate fi de 1.000.000 lei pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori, aceasta 
acordându-se în procent de maxim 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului. 
Acest proiect vine în completarea demersurilor inițiate până în prezent de către aparatul de specialitate din 
cadrul Primăriei Comunei Braniștea în vederea dezvoltării durabile a comunității locale. 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, consideram necesar si oportun proiectul de hotărâre. 
Pentru aceste considerente, propun analizarea si supunerea lui spre aprobare. 

 
 

Primar, 
I. Marin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
La Proiectul de Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Eficientizarea sistemului 
de iluminat public din Comuna Braniștea, Județ Mehedinți” și a cheltuielilor de consultanță 

în vederea scrierii și depunerii cererii de finanțare 
 
 
 Având în vedere programul derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor „Programului 
privind sprijinirea eficienței și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura  de iluminat 
public” coroborat cu  Legea Nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și expunerea de 
motive a Primarului Comunei Braniștea privind realizarea unu proiect pentru creșterea eficienței si a 
gestionării inteligente a energiei în infrastructura de ilumint public din Comuna Braniștea, Județ 
Mehedinți și ținând seama de oportunitatea realizării acestui proiect din fonduri nerambursabile în 
procent de 100%, susțin această propunere.  
 Acest proiect vine în completarea demersurilor inițiate până în prezent de către aparatul de 
specialitate din cadrul Primăriei Comunei Braniștea în vederea dezvoltării durabile a comunității locale. 
 Scopul Programului derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, îl reprezintă 
îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor 
corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficiență energetică ridicată și poluare luminoasă 
minimă. 
 Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea 
corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu 
surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în 
situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea 
sunt deteriorate/nefuncționale), precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune 
aferente obiectivelor de investiții.  
 Pentru participarea în cadrul acestui program în vederea obținerii finanțării, solictantul trebuie 
să  dețină printre altele și: 
-Audit al intregului sistem de iluminat actual; 
-Clasificarea și încadrarea strazilor în clasele de iluminat conform SR 13201; 
-Calcule luminotehnice pentru fiecare tip de drum conform SR 13201; 
-Audit energetic al obiectivului de investiție; 
-DALI pentru obiectivul de investiții propus este întocmită conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea 
sumară a investiției propuse pentru a fi realizate prin proiect; 
-Proiectul tehnic și detaliile de execuție conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul cadru al documentațiilor tehnic-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții din 
fonduri publice, cu modificarile și completările ulterioare. 
 Considerăm că pentru întocmirea celor mai sus menționare ar fi necesar să se apeleze la un 
operator economic cu experiență în domeniul consultanței, valoarea estimată a costurilor cu 
serviciile de consultanță fiind de aproximativ 35.500 lei (fără TVA). 
 



 
 În cadrul acestui program derulat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , finațarea 
nerambursabilă  poate fi de 1.000.000 lei pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori, 
aceasta acordându-se în procent de maxim 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente 
proiectului. 
 Prin realizarea acestui proiect se urmărește promovarea de soluții tehnice și tehnologice 
performante cu costuri minime, prin reducerea consumurilor specifice. 
 
 Luând în considerare cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
apreciem acest proiect ca legal și oportun, urmând ca plenul consiliului să se pronunțe prin vot. 
  
  
 
 
 

Compartiment Financiar-Contabil 
 

NEAGOE CĂTĂLIN-CRISTIAN 
 


