ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică
faptul că a fost iniţiat şi urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Botoşani următorul
proiect de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării ansamblului tehnologic destinat exclusiv
serviciului de iluminatului public din Municipiul Botoșani
Proiectul de hotărâre cu documentația aferentă sunt afișate pe site-ul Primăriei, prima pagină, în
Monitorul Oficial Local la pct. 3 secţiunea - Informarea asupra proiectelor de hotărâri aflate în dezbatere
publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică și care vor fi
supuse aprobării Consiliului Local.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris la Aparatul Consiliului Local, în sediul
Primăriei, Piața Revoluţiei nr.1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la
proiectul de hotărâre, în termen de 10 de zile lucrătoare începând cu data publicării anunțului.

Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
______________________________________________________________________________
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cumpărării ansamblului tehnologic destinat exclusiv serviciului de
iluminatului public din Municipiul Botoșani
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerile domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea cumpărării
ansamblului tehnologic destinat exclusiv serviciului de iluminatului public din Municipiul Botoșani
văzând raportul de specialitate comun al Direcției Economice, Direcției Edilitare și
Compartimentului Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, rapoartele de avizare
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, precum și Procesul verbal de stabilire a prețului
de transfer al instalațiilor de iluminat public din municipiul Botoșani (nr. 4095/14.02.2022)
în baza dispozițiilor art. 43 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu
modificările și completările ulterioare, art. 4 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Local nr. 87
din 31 martie 2017 pentru aprobarea inițierii procedurilor de achiziție a instalațiilor de iluminat
public din Municipiul Botoșani, coroborate cu cele ale art. 129 alin (2) lit. d) și alin (7) lit. n) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și cu cele ale
art. 863 lit. d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 139 alin (2), art. 196 alin (1) lit. a) și art. 240 alin (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1) Se aprobă cumpărarea ansamblului tehnologic destinat exclusiv serviciului de
iluminat public din Municipiul Botoșani, vânzător S.C. DELGAZ GRID S.A, la prețul de 600.000
lei, exclusiv TVA.
(2) Componentele ansamblului tehnologic destinat exclusiv serviciului de iluminat public din
municipiul Botoșani sunt prevăzute în fișierul "Valori transfer instalații de iluminat public_UAT
Botoșani", întocmită de S.C. DELGAZ GRID S.A., ce constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 (1) Se aprobă modelul cadru al contractului de vânzare-cumpărare a bunurilor prevăzute
la art. 1, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile de autentificare a contractului de vânzare-cumpărare sunt în sarcina bugetului
local.
Art. 3 Se împuternicește dl. Sebastian Iulius Gherase, șeful Serviciului Patrimoniu din aparatul
de specialitate al primarului să reprezinte municipiul Botoșani la notarul public în vederea
autentificării contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 4 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri
de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Inițiator,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

Avizat de legalitate,
Secretar general,
Ioan Apostu

Nr. INT 432 din 31.01. 2022

APROBAT,
PRIMAR
Cosmin-Ionuț Andrei

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării
ansamblului tehnologic destinat exclusiv serviciului de iluminatului public din
Municipiul Botoșani
precum și raportul de specialitate comun nr. INT 431/31.01.2022 al Direcției
Economice, Direcției Edilitare și Compartimentului Energetic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și
aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de
hotărâre în forma prezentată.

Director Edilitare

Întocmit,

Nicolae Semenescu

Alin Bălan
Camelia Harcotă

T: +4 (0) 231 502 200 / F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@primariabt.ro
Piața Revoluției nr. 1, 710236, Botoșani, ROMÂNIA

Nr. INT 431 /31.01.2022
Direcția de Dezvoltare Locală
Compartiment Energetic

Aprobat,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

Raport de specialitate
Proiectul de hotărâre supune atenţiei Consiliului Local Botoșani iniţiativa privind
aprobarea cumpărării ansamblului tehnologic destinat exclusiv serviciului de
iluminatului public din Municipiul Botoșani.
Autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de reprezentante ale
comunităţilor locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt
responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prevederilor
legale , respective a Legii nr. 230 din 7 iunie 2006 denumită Legea serviciului de iluminat
public.
Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu
tehnologic și funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice,
denumit în continuare sistem de iluminat public.
Sistemul de iluminat public reprezintă o dotare necesară a localităților care
contribuie la îmbunătățirea mai multor aspecte ale vieții urbane. Aceasta asigură
prezența activităților umane în spațiul public fără a fi constrânse de ciclurile zi-noapte,
un aspect esențial pentru un oraș care își propune creștere economică permanentă.
Dezvoltarea unui sistem de iluminat performant contribuie la reducerea infracționalității
și a incidentelor din trafic pe timpul nopții.
Beneficiile cumpărării sistemului de iluminat public sunt:
- Posibilitatea de a atrage fonduri nerambursabile în vederea modernizării și
eficientizării acestuia- investițiile în acest scop se pot face doar dacă primăria
Municipiului Botoșani este deținătoarea fizică a acestor instalații;
- Asigurarea unei mentenanțe eficiente și posibilitatea de a interveni într-un termen
scurt în rețea;
- Monitorizarea și eficientizarea consumului energetic;
- Reglementarea rețelelor prin cablu a operatorilor de internet și televiziune, care
folosesc ca suport stâlpii de iluminat, precum și încasarea contravalorii serviciului
de care beneficiază până la aplicarea Directivelor europene privind trecerea în
subteran a tuturor cablurilor electrice și de date.
Transferul instalațiilor destinate exclusiv iluminatului public se poate face conform
art.43 din Legea nr.230 din 7 iunie 2006 denumită Legea serviciului de iluminat public
care prevede că “sistemele de iluminat prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4), aflate în prezent
în proprietatea unor persoane juridice de drept privat, vor fi transferate, cu justă
despăgubire, autorităţilor administraţiei publice locale, la cererea acestora“.
Cităm mai jos extras din Legea nr.230 din 7 iunie 2006 cu prevederile art.2:
“ (2) În înţelesul aceastei legi, sistemul de iluminat public este ansamblul format
din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă
tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ,
console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături,
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echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul
public.
(3) În cazul sistemelor de iluminat public destinate exclusiv serviciului de
iluminat public, părţile componente ale acestora sunt cele prevăzute la alin. (2).
(4) În cazul în care serviciul de iluminat public se realizează utilizând elemente
ale sistemului de distribuţie a energiei electrice, sistemul de iluminat cuprinde
elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia elementelor care fac parte din
sistemul de distribuţie a energiei electrice, astfel cum este definit prin prezenta
lege. “
În vederea preluării sistemului de iluminat public din Municipiul Botoșani, în urma
diverselor întâlniri avute cu reprezentanții SC EON Energie România SA (actual SC
Delgaz Grid SA) s-a convenit inventarierea acestor instalații.
Astfel s-au format comisii mixte(reprezentanți primărie și reprezentanți ai SC EON
Energie România SA), acțiunea de inventariere a decurs pe perioada a câteva luni de
zile și s-a concretizat în 29.07.2013 printr-o situație centralizatoare a tuturor instalațiilor
destinate exclusiv iluminatului public din Municipiul Botoșani pe care o anexăm
prezentului raport.
Sistemul de iluminat public din Municipiul Botoșani este alimentat la tensiunea de
0,4 kV, din 159 posturi de transformare aflate în gestiunea societăţii DELGAZ GRID SA,
prin intermediul rețelelor electrice aeriene și subterane, pozate atât pe principalele artere
cât și pe celelalte străzi ale municipiului.
Primăria municipiului Botoşani a modernizat o parte din reţeaua de iluminat public,
în acest scop au fost executate înlocuiri de cabluri, stâlpi și lămpi, precum și extinderi ale
reţelei în cartierele municipiului Botoşani în baza unui contract de concesiune și
modernizare a sistemului de iluminat public cu operatorul de iluminat public.
Rețeaua care se dorește a fi achiziționată de la DELGAZ GRID SA este compusă
din:
- 58,294 km LES (linie electrică subterană);
- 26,225 km LES (firul pilot- folosit pentru comanda punctelor de aprindere;
- 19,438 km LEA (linie electrică aeriană) ;
Principalele elementele componente ale reţelei de iluminat public aparţinând firmei SC
DELGAZ GRID SA, care vor fi achiziționate, alături de liniile electrice sunt prezentate în
tabelul următor :
Nr. crt. Elemente
Bucăţi
1
Stâlp metalic 4m
530
2
Stâlp metalic 6m
173
3
Stâlp metalic 8m
315
4
Stâlp metalic 12m
13
5
Stâlp tip SC 10001
175
6
Stâlp tip SC 10002
255
7
Stâlp tip SC 10005
273
8
Firidă iluminat
674
Sistemul compus conform inventarului acestor instalații sunt detaliate în Anexa 1.
Fisier „Valori transfer instalatii de iluminat public_UAT Botosani_09.12.2021 pe care o
atașăm.
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În vederea asigurării continuităţii serviciului de iluminat public, autorităţile
administraţiei publice locale, au responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de
investiţii necesare asigurării funcţionării sistemului în condiţii de siguranţă şi la parametrii
ceruţi prin prescripţiile tehnice; în acest scop se vor întocmi programe de investiţii bazate
pe planificarea multianuală a investiţiilor şi ţinându-se seama de etapele procesului
bugetar.
Având în vedere că vor fi schimbate o parte din lămpile existente ce au un randament
energetic scăzut cu lămpi echipate cu tehnologie LED și implementarea unui sistem de
telegestiune prin fonduri nerambursabile se intenționează ca să continuăm accesarea
proiectelor și pentru rețeaua ce va fi achiziționată. Astfel vom putea gestiona și
monitoriza serviciul de iluminat public într-un mod centralizat și eficient.
Elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat
public, a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
tehnico-edilitare intră în competenţa exclusivă a consiliilor locale.

Întocmit
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Colaborator
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