
- Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor natural;  
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
- Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public; 
- Legea nr.121/2014 privind eficienta energetice si a Directivei 2012/27/UE privind eficienta 

energetică.  

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului de Mediu  a publicat  Ghidul 

de finanțare pentru Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de 

iluminat public – 2022.Preogramul se desfășoară în sesiuni multianuale, în funcție de sumele 

disponibile . 

Acest program reprezintă un sprijin pentru comunele, oraşele și municipiile din România care 
doresc să-și modernizeze sistemele de iluminat public, întrucât proiectul de ghid prevede o 
finanţare de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie. Beneficiarii vor 
putea accesa fonduri pentru înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat 
de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat 
public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED, în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul 
respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale, 
extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de 
telegestiune aferente obiectivelor de investiţii. Aceste îmbunătățiri se vor reflecta în 
optimizarea consumului de energie și, implicit, în reducerea facturilor la utilități, precum și în 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.”  
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Având în vedere următoarele aspecte: 

-  oportunităţi fonduri nerambursabile oferite de Uniunea Europeană, fonduri nerambursabile 

oferite de Guvernul României, alte fonduri nerambursabile, disponibilitatea de capitaluri private, 

comuna Stâlpeni  trebuie să fie pregatită pentru  identificare oportunități de finanțare și 

întocmire cereri de finanțare în vederea obţinerii de finanţări din surse atrase (fonduri europene, 

fonduri guvernamentale, parteneriate publice-private, alte finanţări interne sau externe); 



Finanţarea în cadrul acestui program se va acorda în funcţie de categoria unităţii administrativ-
teritoriale, respectiv: 

• pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori - maximum 1.000.000 lei; 

Ordonatorul principal de credite a identificat oportunitatea și necesitatea  implementării unui 
proiect pentru  modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat din comuna Stâlpeni. 
Deficiențe ale situației actuale; 
In prezent, sistemul de iluminat public, este partial functional si este realizat prin corpuri de 
iluminat cu becuri cu vapori de mercur/sodiu și corpuri LED,  multe din acestea nefunctionale si 
astfel existand zone slab luminate. 
 
Obiectivul general al proiectului este modernizarea sistemului de iluminat, prin implementarea 
de solutii ecologice, in spiritul eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in 
infrastructura de iluminat public. Obiectivul specific al proiectului il reprezinta modernizarea 
iluminatului public atat pe arterele principale cat si pe strazile secundare ale localitatilor. 
Proiectul va fi finanțat prin Buget local si programul de finantare nerambursabila desfasurat de 
Autoritatea Fondului pentru mediu. 
 
Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții; 
Obtinerea unui sistem de iluminat public, cu un consum redus de energie electrica. 
 
Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții. 
Nealinierea la prevederile directivelor europene privind iluminatul public, nerespectand 
standardele impuse prin reglementarile europene privind eliminarea corpurilor de iluminat cu 
caracter poluant si folosirea aparatelor de iluminat LED, apreciat ca fiind economic si ecologic. 
 
Față de cele de mai sus, propun inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea participării 

Comunei Stâlpeni   în cadrul,, Programului privind creşterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public”,  program implementat prin Administrația Fondului de Mediu, 

demararea procedurilor pentru  întocmirea  cererii de finanțare și a documentațiilor tehnico -

economice . 

 

Întocmit, 

Insp.Mihai M. 

 

 


