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HOTĂRÂREA NR.13  

din 19 Martie 2018 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 

investiţie " Reabilitare reţea de iluminat public în comuna Cozma, judeţul Mureş" 

 

  

 Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş 
 Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate nr. 552/09.03.2018; 

În conformitate cu prevederile art.44 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, modificată şi completată ulterior; Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public; Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică locală; HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;  

În temeiul art.36 alin.(2), lit.b, alin.(4) lit.d, art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b, 

alin.(3),(5),(6) şi (7) şi ale art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 

publică locală, modificată si completată ulterior; 

  

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie " Reabilitare reţea de 

iluminat public în comuna Cozma, judeţul Mureş ", conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Comunei Cozma. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş, Primarul comunei 

Cozma, persoanele cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul Primariei comunei 

Cozma Mureş, Afişare. 

 

 

 

 Presedinte de sedinţă,                                Contrasemnează pentru legalitate 

   Hoişan Costel Daniel                                   Secretarul Comunei Cozma 

                                                         Crăciun Adrian  
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Anexa la Hotărârea nr.13 /19.03.2018 

 

 

Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii 

" Reabilitare reţea de iluminat public în comuna Cozma, judeţul Mureş " 

 

 

1. Indicatori economici: 

Valoarea totală,C+M  exclusiv T.V.A. 246.144 lei ; 

Durata de realizare: circa 2 luni din momentul aprobării 

 Eşalonarea investiţiei – prin realizarea investiției costurile totale energie se vor reduce la un 

nivel de 40% față de anul 2017, iar costurile cu mentenanța se vor reduce la un nivel de 

90% față de anul 2017. 

 Astfel se prevede amortizarea investiției în aproximativ 5 ani şi eşalonarea plăţiilor pentru 

o perioadă de 5 ani din consumul de energie redus. 

 Durata de realizare: circa 2 luni din momentul aprobării finanțării; 

2. Indicatori tehnici: 
I. Montaj aparat de iluminat cu LED-uri 23W , inclusiv cablu de alimentare, cleme de 

conexiune la retea. SE UTILIZEAZA BRATELE SI BRATARILE EXISTENTE - 228 buc 

II. Achizitie si Montaj aparat de iluminat cu LED-uri 23W, inclusiv brate de sustinere, bratari 

de fixare pe stalp, cablu de alimentare, cleme de conexiune la retea- 72 buc 

       In functie de latimea carosabilului,amplasamentul stalpilor electrici fata de axul 

drumului,respectiv prezenta si dezvoltarea vegetatiei,se va opta pentru urmatoarele console de 

sustinere a corpurilor de iluminat care se vor monta pe stalpii existenti ai retelei electrice. 

Racordarea la reteaua electrica de iluminat public se va realiza cu cleme de derivatie cu 

dinti(CDD15 IP) si conductor CYY 3X2,5 mmp.Consolele se vor fixa in pozitia dorita pe stalpii 

retelei electrice si se vor prinde cu banda inoxidabila si catarame.Modul de racordare la reteaua 

electrica este descris in figura urmatoare: 

Lampa cu led-uri pentru iluminat stradal are un consum mic de energie datorita eficientei 

luminoase a ledurilor, eficienta luminoasa actuala a led-urilor este in jur de 100lm/W. 

  Durata de viata a unei lampi cu led utilizata in iluminatul stradal este de regula de trei ori 

mai mare decat a unei lampi stradale cu sodiu sau cu halogenuri metalice, circa 50000 ore. 

  Datorita faptului ca nevoia de service sau reinlocuire a unei lampi cu led pentru iluminat 

stradal este mica, costurile de intretinere scad in iluminatul public cu led.  

 Aprinderea unei lampi cu leduri utilizata in iluminatul public este foarte rapida la fel si 

stingerea acesteia,spre deosebire de lampile fluorescente care au nevoie de timp. 

  LED-urile din lampa pentru iluminat stradal dau instantaneu stralucire completa,spre 

deosebire de lampa stradala cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu care are nevoie de cateva 

minute sa ajunga la stralucirea completa 

 

 Presedinte de sedinţă,                                Contrasemnează pentru legalitate 

   Hoişan Costel Daniel                                   Secretarul Comunei Cozma 

                                                         Crăciun Adrian  

 

  


