
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici  
pentru lucrările de intervenție-Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a 

energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub 
intersecția străzii Arieș cu strada A.I.Cuza și, respectiv, cu strada Împăratul 

Traian 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.123152/2020, raportul nr.123153/2020 
întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.123260/2020 întocmit de 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-economici  pentru 
lucrările de intervenție-Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în 
infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecția străzii Arieș 
cu strada A.I.Cuza și, respectiv, cu strada Împăratul Traian;   
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice şi Ordinului Ministrului mediului, apelor şi pădurilor 
nr.1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea 
eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 
public; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă Documentaţia de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

lucrările de intervenţie – Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a 
energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub 
intersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi, respectiv, cu strada Împăratul 
Traian, conform  anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă cota de cofinanţare a obiectivului prevăzut la art.1, în cuantum de 10% 
din totalul de 1.000.000 lei, respectiv 100.000 lei. 

Art.3. Se aprobă contribuţia financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale 
obiectivului prevăzut la art.1, în cuantum de 505.386,63 lei. 

Art.4. Se aprobă susţinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile, efectuate cu 
achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului, 
nesuportate din bugetul programului. 



  

 
 
Art.5.  Se aprobă însuşirea raportului de audit energetic, prevăzut în anexa nr.2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. Se aprobă desemnarea doamnei Marinela Zaharia să reprezinte Municipiul 

Craiova în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu. 
Art.7. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Direcţia Economico-
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
         Mihail GENOIU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIASERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică  
Nr._________/______2020 
      

                                                                             Se aprobă,  
                                                                              PRIMAR,  
                                                                           Mihail Genoiu  

 
                                                                                   Avizat,  

ADMINISTRATOR PUBLIC  
         Cosmin Durle 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie – Eficientizare 
energetică şi gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public 
Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi, 

respectiv cu strada Împăratul Traian 
 
  
 Prin Ordinul nr. 1.162/2020 al Ministrului mediului, apelor şi pădurilor s-a 
modificat Ghidul de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice 
şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public şi dă 
posibilitatea UAT-urilor cu peste 4.000 de locuitori să acceseze Programul privind  
sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura 
de iluminat public, suma maximă eligibilă fiind de 1.000.000 lei. 
 Programul finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu se adresează 
administraţiilor publice locale care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea 
sistemului de iluminat public stradal, prin folosirea unor tehnologii mai eficiente, care 
să reducă semnificativ consumul de energie şi implicit factura publică. 
 Odată cu implementarea noilor tehnologii, vom constata o reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, iar factura plătită de Municipiul Craiova va scădea cu 72%, 
ceea ce, având în vedere contextul actual bugetar şi economic, reprezintă un ajutor 
extrem de important pentru reprezentanţii oricăror comunităţi. Acest program este 
primul derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu în care se introduce şi 
principiul competitivităţii proiectelor, acestea aprobându-se pe măsură ce se depun, în 
baza unui punctaj minim obţinut, care se poate atinge, atât prin nivelul de economie 
realizat, cât şi prin gradul de cofinanţare la care este dispusă fiecare administraţie 
publică locală. 
 Obiectivul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a sistemelor 
de iluminat public, prin modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea 
corpurilor de iluminat care au un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de 
iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de 
dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului 
obiectiv de investiţii, iar scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii 



   

mediului, prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED, care să determine o 
eficienţă energetică ridicată. 
 Potrivit bilanţului energetic, consumul la Pasajul Denivelat Subteran pe sub 
intersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi, respectiv cu strada Împăratul Traian, 
este de 587.995 kWh/an, iar în urma lucrărilor de modernizare va ajunge la 165.707 
kWh/an. 
 Aceste lucrări sunt estimate la valoarea de 1.505.386,63 lei, din care 
Municipiul Craiova va aloca suma de 505.386,63 lei + 10% din valoarea de 
1.000.000 lei. 
 Având în vedere cele expuse și ținând cont de prevederile  art. 129 alin 2 lit.b 
coroborat cu alin. 4 lit. d şi g, art.155 alin.1 lit.d, și art. 196 alin. 1 lit. a, din Ordonața 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Ordinul nr. 
1.162/2020 al Ministrului mediului, apelor şi pădurilor, H.G. nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

− aprobarea documentaţiei de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 
lucrările de intervenţie – Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a 
energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub 
intersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi, respectiv cu strada Împăratul 
Traian, Anexa 1; 

− aprobarea cotei de cofinanţare a proiectului în cuantum de 10% din totalul de 
1.000.000 lei, respectiv 100.000 lei; 

− aprobarea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale 
proiectului în cuantum de  505.386,63 lei; 

− desemnarea doamnei Marinela Zaharia să reprezinte autoritatea locală în relaţia 
cu Administraţia Fondului pentru Mediu; 

− susţinerea cheltuielilor neeligibile din bugetul local - cheltuieli efectuate cu 
achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi 
care nu sunt suportate din bugetul Programului; 

− însuşirea raportului de audit energetic, Anexa 2. 
    
 
 
            Director Executiv,                                             Director Executiv Adj., 
                 Delia Ciucă                                                            Alin Glăvan 
 
 
            Serviciu AMSUP,                                                          Întocmit, 
             Marinela Zaharia                                              expert Mariana Popescu 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIASERVICII PUBLICE 

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 

Serviciilor de Utilitate Publică  
Nr._________/                2020 
      

                                                                             Se aprobă,  

                                                                              PRIMAR,  
                                                                           Mihail Genoiu  

 
                                                                                   Avizat,  

ADMINISTRATOR PUBLIC  

         Cosmin Durle 
 
 
 

RAPORT  
privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie – Eficientizare 
energetică şi gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public 
Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi, 

respectiv cu strada Împăratul Traian 

 
  

 Prin Ordinul nr. 1.162/2020 al Ministrului mediului, apelor şi pădurilor s-a 
modificat Ghidul de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice 
şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public şi dă 
posibilitatea UAT-urilor cu peste 4.000 de locuitori să acceseze Programul privind  
sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura 
de iluminat public, suma maximă eligibilă fiind de 1.000.000 lei. 
 Programul finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu se adresează 
administraţiilor publice locale care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea 
sistemului de iluminat public stradal, prin folosirea unor tehnologii mai eficiente, care 
să reducă semnificativ consumul de energie şi implicit factura publică. 
 Odată cu implementarea noilor tehnologii, vom constata o reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, iar factura plătită de Municipiul Craiova va scădea cu 72%, 
ceea ce, având în vedere contextul actual bugetar şi economic, reprezintă un ajutor 
extrem de important pentru reprezentanţii oricăror comunităţi. Acest program este 
primul derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu în care se introduce şi 
principiul competitivităţii proiectelor, acestea aprobându-se pe măsură ce se depun, în 
baza unui punctaj minim obţinut, care se poate atinge, atât prin nivelul de economie 
realizat, cât şi prin gradul de cofinanţare la care este dispusă fiecare administraţie 
publică locală. 
 Obiectivul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a sistemelor 
de iluminat public, prin modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea 
corpurilor de iluminat care au un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de 
iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de 
dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului 
obiectiv de investiţii, iar scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii 



mediului, prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED, care să determine o 
eficienţă energetică ridicată. 
 Potrivit bilanţului energetic, consumul la Pasajul Denivelat Subteran pe sub 
intersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi, respectiv cu strada Împăratul Traian, 
este de 587.995 kWh/an, iar în urma lucrărilor de modernizare va ajunge la 165.707 
kWh/an. 
 Aceste lucrări sunt estimate la valoarea de 1.505.386,63 lei, din care 
Municipiul Craiova va aloca suma de 505.386,63 lei + 10% din valoarea de 
1.000.000 lei. 
 Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie trebuie să cuprindă obligatoriu 
următoarele: 

− evidenţierea situaţiei actuale; 
− auditul sistemului actual, cu identificarea minimă a corpurilor de iluminat 

existente, a stâlpilor, a reţelelor de distribuţie; 
− identificarea consumului actual în condiţii normale de funcţionare; 
− dovedirea parametrilor proiectaţi; 
− rapoarte şi calcule/studii lumino-tehnice, conform standardelor din seria SR 

EN 13201, cu respectarea încadrării în clasa de iluminat a drumului/străzii; 
− evidenţierea consumului rezultat din calculul lumino-tehnic în urma 

implementării proiectului. 
 Prin referatul de necesitate nr. 93232/30.06.2020 s-a aprobat valoarea 
fondurilor de 60.000 lei pentru întocmirea documentaţiei de avizare lucrări de 
intervenţie – Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a energiei în 
infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecţia străzii 
Arieş cu strada A. I. Cuza şi, respectiv cu strada Împăratul Traian. 
 Pentru aceste lucrări au fost depuse două oferte aparţinând S.C. V.R.D. Proiect 
Invest S.R.L. în cuantum de 50.000 lei, fără TVA şi S.C. Flash Lighting Services 
S.A. în cuantum de 55.000 lei, fără TVA. În urma analizării celor două oferte, s-a 
întocmit caietul de sarcini înregistrat sub nr. 100891/14.07.2020 şi Tema de 
proiectare înregistrată sub nr. 100886/14.07.2020.  
 Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie – Eficientizare energetică şi 
gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat 
Subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi, respectiv cu strada 
Împăratul Traian a fost înaintată Municipiului Craiova în termenul de 15 zile, 
respectiv în data de 24.08.2020. 
 Având în vedere cele expuse și ținând cont de prevederile  art. 129 alin 2 lit.b 
coroborat cu alin. 4 lit. d şi g, art.155 alin.1 lit.d, și art. 196 alin. 1 lit. a, din Ordonața 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Ordinul nr. 
1.162/2020 al Ministrului mediului, apelor şi pădurilor, H.G. nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

− documentaţia de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de 
intervenţie – Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a energiei în 
infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe sub intersecţia 
străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi, respectiv cu strada Împăratul Traian, 
Anexa 1; 



− cota de cofinanţare a proiectului în cuantum de 10% din totalul de 1.000.000 
lei, respectiv 100.000 lei; 

− contribuţia financiară proprie aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului în 
cuantum de  505.386,63 lei; 

− desemnarea doamnei Marinela Zaharia să reprezinte autoritatea locală în relaţia 
cu Administraţia Fondului pentru Mediu; 

− susţinerea cheltuielilor neeligibile din bugetul local - cheltuieli efectuate cu 
achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi 
care nu sunt suportate din bugetul Programului; 

− însuşirea raportului de audit energetic, Anexa 2. 
    
 
 
 

            Director Executiv,                                             Director Executiv Adj., 
                 Delia Ciucă                                                           Alin Glăvan 
 
 
   Direcţia Economico-Financiară,    Serviciul AMSUP,  
     Daniela Militaru                 Marinela Zaharia 
 
 
                                                                         Întocmit, 
                                                              expert Mariana Popescu 
  
                         inspector Cristi Mustaţă 
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