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HOTARAREA NR.23 
din data de 30 ianuarie 2019

privind modificarea si completarea Etapei l din Anexa l la HCL nr 46 din 29.03.2017 privind 
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul 

„Modernizare, extinderea si optimizarea consumului energetic -  Sistem de iluminat public in
Municipiul Fagaras”

Consiliul Local al Municipiului Fagaras, intrunit in şedinţa ordinara,

Având in vedere Raportul de specialitate nr 2.675 din 29.0l.20l9 al Biroului Investiţii si Achiziţii Publice 
prin care se propune aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi pentru proiectul 
„Modernizare, extinderea si optimizarea consumului energetic -  Sistem de iluminat public in 
Municipiul Fagaras”,

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe 
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum şi al Comisiei 
pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, problemele minorităţilor,

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit c , si alin 4 lit d, din Legea administraţiei publice locale 
nr.2l5/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art.45 alin 2 si art 115 alin l lit b din Legea administraţiei publice locale nr.2l5/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. -  Se aproba modificarea si completarea Etapei 1 din Anexa 1 la HCL nr 46 din 29.03.2017 
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare, extinderea 
si optimizarea consumului energetic -  Sistem de iluminat public in Municipiul Fagaras” conform 
Anexei 1 la prezenta hotarare.

Art 2. -  Etapa 2 din Anexa 1 la HCL nr 46 din 29.03.2017 privind aprobarea principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare, extinderea si optimizarea consumului 
energetic -  Sistem de iluminat public in Municipiul Fagaras” ramane neschimbata.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul 
Municipiului Fagaras, prin Biroul Investiţii si Achiziţii Publice.
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAŢI pentru proiectul 
„Modernizare, extinderea si optimizarea consumului energetic -  Sistem de iluminat public

in Municipiul Fagaras”

1.Valoarea investiţiei

A. Etapa 1 -  Zona Centrala
Anul I: 50%, reprezentând

INV / C+M: 7.733.855,83 L E I, inclusiv TVA / 5.023.944,20 L E I, inclusiv TVA 
INV /  C+M: 1.625.818,46 Euro , inclusiv TVA / 1.056.138,28 Euro , inclusiv TVA 

Anul II: 50%, reprezentând
INV / C+M: 7.733.855,83 L E I, inclusiv TVA / 5.023.944,20 L E I, inclusiv TVA 
INV / C+M: 1.625.818,46 Euro , inclusiv TVA / 1.056.138,28 Euro , inclusiv TVA

B. Etapa 2 -  Zona Nord-Sud

Anul I: 50%, reprezentând
INV / C+M: 9.428.441 L E I, inclusiv TVA / 8.273.659 L E I, inclusiv TVA 
INV / C+M: 2.085.154 Euro , inclusiv TVA / 1.829.767 Euro , inclusiv TVA 

Anul II: 50%, reprezentând
INV / C+M: 9.428.441 L E I, inclusiv TVA / 8.273.659 L E I, inclusiv TVA 
INV / C+M: 2.085.154 Euro , inclusiv TVA / 1.829.767 Euro , inclusiv TVA

2. Durata de realizare (luni)

A. Etapa 1
Durata de realizare a investiţiei: 24 luni

B. Etapa 2
Durata de realizare a investiţiei: 24 luni

3. Capacitati (in unitati fizice si valorice)

A. întreaga investiţie
Investiţia este formata din 2275 de puncte luminoase care au in componenta:
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93.39 km de reţea de drumuri publice iluminate;
2245 stâlpi metalici pentru iluminat cu suporţi metalici aferenţi; 
2275 aparate de iluminat cu surse LED;
74 cutii electrice;
39 puncte de aprindere 
2245 cutii stâlp
10 sisteme semnalizare treceri de pietoni

B. Etapa 1
Investiţia este formata din 624 de puncte luminoase care au in component

23 km de reţea de drumuri publice iluminate;
594 stâlpi metalici pentru iluminat cu suporţi metalici afe 
624 aparate de iluminat cu surse LED;
24 cutii electrice;
17 puncte de aprindere 
594 cutii stâlp
10 sisteme semnalizare treceri de pietoni

C. Etapa 2
Investiţia este formata din 1651 de puncte luminoase care au in componenta: 

70,39 km de reţea de drumuri publice iluminate;
1651 stâlpi metalici pentru iluminat cu suporţi metalici aferenţi; 
1651 aparate de iluminat cu surse LED;
50 cutii electrice;
22 puncte de aprindere 
1651 cutii stâlp
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Finanţare -  Etapa 1 - Buget local prin concesionare 

Finanţare -  Etapa II -  finanţare externa nerambursabila


