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PROIECT  de HOTĂRÂRE 

 
cu privire la aprobarea participării la ”Programul (AFM) privind cresterea eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public” cu proiectul 
''Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public  în comuna MERENI, 

jud.CONSTANTA” 

 
    Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 4459 / 27.07.2022 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
participarii la ”Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat 
public”cu proiectul  ''CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN 
COMUNA  MERENI, JUDET CONSTANTA  '' intocmit  de catre  domnul Dumitru Gurita, primarul 
comunei Mereni, judetul Constanta in calitatea  sa de initiator; 
- Raportul nr. 4482 / 28.07.2022  al aparatului de specialitate al primarului UAT comuna 
Mereni; 
Prevederile art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(3), lit.d) și lit.h), art.23 și art.30, alin.(1) din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile art.9 alin.(1), art.10 lit.f), art.16, alin.(1) lit.b), alin. (2) si art.18 alin. (3) din Legea 
serviciului de iluminat public nr.230/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Prevederile Ordinului 1866/2021 al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor  pentru aprobarea 
Ghidului de finanţare a Programului privind Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de 
iluminat public; 
-Prevederile art. 44 din  Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si  
completarile ulterioare; 
- Prevederile  art. 120 și art.121,alin (1)și (2) din Constituția României,republicată; 
 - Prevederile art.3 și 4 din Cartea europeană a autonomiei locale,adoptată la Strasbourg  la 15 
octombrie  1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
- Prevederile art 7, alin.(2) din Legea 287/2009 privind Codul civil ,republicată, cu modificările 
ulterioare referitoare la contracte sau convenții; 
-Prevederile art.  20 si art. 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 
-Prevederile art. 108,lit.”a”art.298,art.362,alin. (1) și (2) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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-H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  
-Prevederile Legii nr. 24 / 2000  privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea  
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 544 / 2001  privind liberul acces la informatiile  de interes public; 
-Prevederile Legii nr. 51 / 2006  privind serviciile  comunitare de utilitati publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
          

În temeiul: prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) si c) si alin. (4), lit. d) , art. 133, 
alin. (1),  art. 136, art. 139, alin. (3), lit. a),  art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (1)  din O.U.G. 
nr. 57/2019 – Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

 
 PRIMARUL COMUNEI MERENI, JUDEȚUL CONSTANTA 

PROPUNE: 
      Art.1 Aprobarea participarii la Programul privind cresterea eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public cu investitia “'CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MERENI, JUDET CONSTANTA” . 

                   
     Art.2 Aprobarea DEVIZULUI GENERAL al obiectivului de investitie : “'CRESTEREA EFICIENTEI 

ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MERENI, JUDET CONSTANTA”  
conform  anexei  nr.1 care face parte integranta din  prezentul proiect de hotarare , realizat de 
Proiectant : BEL ELECTRIC CABLE SRL. 

  
     Art. 3  Se imputerniceste primarul  comunei Mereni, domnul Dumitru Gurita in vederea 

realizarii  tuturor actiunilor  necesare elaborarii, depunerii , contractarii si implementarii 
proiectului precum si  reprezentarea  solicitantului UAT Comuna Mereni in relatia cu 
Autoritatea – Administratia  Fondului pentru Mediu. 

 
      Art. 4   Comuna Merebni, judetul Constanta prin reprezentant  legal domnul Dumitru 

Gurita isi asuma angajamentul privind intocmirea documentatiei de achizitie publica, 
organizarea si derularea  procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor  in conformitate 
cu  prevederile legale  in vigoare privind achizitiile publice. 

            
        Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei, dl. Dumitru Gurita  precum și aparatul de specialitate din subordinea acestuia şi se va 
comunica Instituţiei Prefectului Constanta în vederea exercitării controlului de legalitate.     
 
Comuna Mereni – 19.08.2022 
                    
             Iniţiator, 
     Primarul comunei Mereni 
 
           Dumitru Gurita                     Avizat pentru legalitate 

  Secretar general  
      SERIF SIB 



ROMÂNIA – JUDEŢUL CONSŢANŢA 

COMUNA MERENI 

PRIMAR 

Sţr. Liberţăţii nr. 112, Mereni Ţel / Fax : 0241-859203 

www.primãria-mereni.ro ; e-mail : primãria.mereni@yahoo.com 

NR.  4459 / 27.07.2022 

                     
REFERAT DE APROBARE: 

 
La proiectul de hotarare  privind  aprobarea participării la ”Programul (AFM) privind cresterea 

eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” cu proiectul 
''Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public  în comuna MERENI, 

jud.CONSTANTA” 

 
 

Administratia  Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat Ghidul Programului privind 
sprijinirea eficientei  energetice si a gestionarii inteligente a  energiei in infrastructura  de 
iluminat public. 

Scopul programului il reprezinta imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea  
emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea unor corpuri  de iluminat cu LED care sa 
determine o eficienta energetica  crescuta dar si achizitionarea si  instalarea sistemelor de 
dimare / telegestiune  care permit  reglarea fluxului  la nivelul intregului obiectiv de investitii. 

Avand in vedere  ca in comuna Mereni, judetul Constanta se doreste  realizarea de 
investitii in sistemele de iluminat public cat si ameliorarea eficientei si a distribuirii  iluminatului, 
in scopul sigurantei  traficului, confortul vizual, din punct de vedere urbanistic , al economiei de 
energie si diminuarii poluarii luminoase la nivelul  intregului  areal al comunei, prezenta 
procedura  este destinata  realizarii documentatiei tehnice  care sa propuna solutii de investitii 
care sa duca la  cresterea eficientei  energetice s sistemului de iluminat public in comuna 
Mereni. 
-Realizarea unui iluminat public  corect in conformitate cu  standardul  EN 13201 – 2/ 2003 , 
orientat catre  utilizatori, adaptat la functiunile  spatiului public si la ritmul comunei  care sa 
contribuie  astfel la  prelungirea  accesibilitatii spatiilor rurale. 
-Gestionarea centralizata , in timp real a sistemului de iluminat public care genereaza  
reducerea  costurilor  de intretinere. 
-Realizarea  unui iluminat public  dinamic corelat  cu ritmul comunei  (modificarea dinamica a  
nivelului luminantei si / sau a iluminarii ca urmare a monitorizarii traficului  auto  si / sau 
pietonal) conducand  la economii de energie electrica. 
-Crearea unui iluminat  interactiv fara a compromite  siguranta populatiei. 
-Propunerea de aparate de iluminat care respecta  principiile eco-designului, contribuind  astfel 
la  economisirea de resurse. 
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In acest sens UAT Comuna Mereni, judetul Constanta a intocmit documentatia necesara  
participarii  in cadrul  acestui program  anual al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor prin 
Administratia Fondului  pentru Mediu in vederea imbunatatirii  sistemului de iluminat public pe 
raza comunei Mereni. 

In conformitate cu prevederile: 
-HG nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare  si continutul cadru al documentatiilor tehnico – 
economice aferente obiectivelor  de investitii finantate din fonduri publice; 
-Prevederile art. 7 , alin. (2)  si art. 1160  si urmatoarele din  Legea nr. 287 / 2009 privind Codul 
civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Fata de cele prezentate consider ca este  oportuna si necesara  initirea proiectului de 
hotarare  si supun spre analiza si aprobare Consiliului Local al comunei Mereni proiectul de 
hotarare in forma  prezentata. 
 
 
 
 
 

INITIATOR 
PRIMAR 

DUMITRU GURITA 
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NR. 4482 / 28.07.2022 

                     
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
La proiectul de hotarare  cu privire la aprobarea participării la ”Programul (AFM) privind 

cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” cu proiectul 
''Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public  în comuna MERENI, 

jud.CONSTANTA” 

 

 
In prezent , in unele zone ale comunei Mereni se constata  existenta unui iluminat public 

neconform , fara a fi realizate  nivelele de iluminare recomandate de normele europene. 
Conform standardelor UE trebuie intreplinite  o serie de cerinte  minime impuse, fara 

insa a  supradimensiona  sistemele. In caz contrar  ne putem confrunta  cu aparitia poluarii 
luminoase  si implicit cu  costuri ridicate nejustificate. 
 Proiectul isi propune  imbunatatirea calitatii mediului  prin reducerea  emisiilor de gaz 
cu efect de sera prin utilizarea unor corpuri  de iluminat cu LED care sa determine o eficienta  
energetica ridicata. 
  Pentru  toate  corpurile (aparatele) de iluminat  se vor executa lucrarile  necesare 
demontarii si montarii acestora si echiparea cu sistemul  inteligent  de management  prin 
telegestiune. 
 In vederea implementarii este necesara  aprobarea participării la ”Programul (AFM) 
privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” cu proiectul '' 

Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public  în comuna MERENI, 

jud.CONSTANTA”. 

 In acest sens a fost intocmit  prezentul proiect de hotarare , cu rugamintea  de a fi 
promovat  pe ordinea de zi a sedintei  Consiliului Local al comunei Mereni, judetul Constanta. 
 
 
 
 

INTOCMIT 
SECRETAR GENERAL 

SERIF SIBEL 
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	Dumitru Gurita                     Avizat pentru legalitate

