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ANUNT

In conformitate cu prevederile Legn nr.5212003 privind transparenta decizionala in

administratia publica, republicata se aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare nr.178 din

10.12.2019 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminatpublic al comunei

Peciu Nou.

Potrivit afi.7 , alin} din Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia

publica, republicata, anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act notmativ va fi adus la

cunostinta publicului, in conditiile alin.(1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea

spre avizare de catre autoritatile publice.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

- pe site-ul Prirnariei comunei Peciu Nou * www.primariapeciunou.ro

- la sediul Prirnariei comunei Peciu Nou, nr.189

Procedura de dezbatere publica : 30 zile lucratoare pana in data de 27.01.2020.

Termen pentru transmiterea de propuneri , sugestii, opinii cu valoare de recomandare

privind proiectul supus dezbaterii publice: 27 .01,.2020

Transmiterea propunerilor, sugestiilor si opiniilor se poate face:

- Prin email la adresa : contact(a/lprir)rariapeci

- prin fax la nr.0256414826

- prin posta pe adresa prirnariei colruna Peciu Nou, nr.189

- depuse la biroul de relatii cu publicul- Primaria comunei Peciu Nou.

Inspector,

Tunsu Adriana Simona



ROMANIA
JUDETUL TIMI$

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI PECIU NOU

PROIECT DE HOTARARE
Nr.178 din 10.12.2019

privind aprobarea strategiei de dezvoltare
a serviciului de iluminat public al comunei Peciu Nou

Consiliul Local Peciu Nou;
Av6nd in vedere:
-prevederile art. 9, al. (1) litera b) din Legea serviciilor comunitare de utilitdli

publice, nr.5112006, republicata,cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- prevederile art. 9, al. (1), (2) si (3) si a arl.11, litera c) din Legea serviciului

de iluminat public, nr.23012006;
-raportul de aprobare al primarului nr. 2078 din 10.12.2019 ,

-raportul de specialitate al viceprimarului comunei Peciu Nou nr. 2077 din
10.12.2019 ,

-prevederile art. 129, al.(2) litera d) si al.(7) litera n), din Codul Administrativ
adoptat prin oug nr. 57103.07.2019;

- prevederile art. 139, din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr.
57t03.07.2019;
in temeiul arl. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 5712019 privind Codul
Administrativ

HOTARART:

Atr.1. Se aprobd Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public al
Comunei Peciu Nou, cu cele trei sisteme de iluminat public ale sale.

Art.2. Extinderea si dezvoltarea Serviciului de iluminat public al Comunei
Peciu Nou, va avea la baza prezenta Strategie de dezvoltare a serviciului de iluminat
public al Comunei Peciu Nou si va tine seama de prevederile art. 7, al. (2) din Legea
nr.5112006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdr0ri se incredinleazd
primarul Comunei Peciu Nou.

Art.4. Prezenta hotdrAre se comunicd cu:
- lnstitutia Prefectului judetului Timis;
- Primarul Comunei Peciu Nou;
- A.N.R.S.C. - Agentia TeritorialS Deva;
- Compartimentele de specialitate interesate.

lnitiator,
primar

Avizat:
Secretar General al Comunei,

Miatov Viorica-LidiaDrasan ca(i!- n
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ANExA la HCL nr..,......./

STRATEGIA LOCALA OC DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL
coMUNEt PECTU NOU, JUDETUL TtMI$

Cuprins:

1. Rolul strategiei de dezvoltare
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6.3. lmplementarea unui sistem de telegestiune
6.3.1. Sistemul de telegestiune utiliz6nd tehnologia Zigbee
6.3.1.1. Proprietili
6.3.1 .2. Furnizarea rapoartelor
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6. lnvestitii necesare pentru dezvoltarea 9i eficientizarea sistemelor
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Capitolul I

1. Rolu! Strategiei de Dezvoltare

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public a Comunei Peciu Nou, are rolul

de a creiona liniile principale de organizare, modernizare si eficientizare a serviciului de

iluminat public, in scopul ridicarii gradului de civilizafie, a confortului gi a calitalii vielii

cetatenilor Comunei Peciu Nou, cregterea gradului de securitate individuala 9i colectivd in

cele patru localitati ale comunei, precum si a cresterii gradului de siguranld a circulatiei

rutiere 9i pietonale pe teritoriul comunei.

lluminatul stradal este un serviciu public esenlial, prestat si furnizat de autoritdlile

publice, la nivel local. Un iluminat stradal bun este esenlial pentru siguran[a rutierS, siguranfa

personal5 9i ambianfa urban5. lluminatul stradal asigurd vizibilitate in intuneric pentru

autovehicule, vehicule, biciclete gi pietoni, reduc6nd astfel numdrul accidentelor rutiere. De

asemenea, iluminatul stradal faciliteazd indirect prevenirea infracfiunilor prin sporirea

sentimentului de siguranld personali, precum gi a securitdtii proprietSlilor publice 9i private

adiacente.
De asemenea, efectele iluminatului stradal pot face mai atrdgdtoare localitatile si

comunitdlile locale, precum gi centrele comerciale gi culturale, evidenliind reperele locale

atractive sau accentudnd atmosfera in cursul unor evenimente publice importante.

Capitolul ll
2. Acte normative care reglementeazi

Organizarea si funcfionarea Serviciului de iluminat public

Principalele acte normative ce reglementeaza domeniul iluminatului public sunt:
.Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitdti publice, republicatS, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
.Legea nr.23012006 a serviciului de iluminat public;
.Hotdrfirea Guvernului RomAniei nr. 24612006 pentru aprobarea Strategiei Na[ionale

privind Accelerarea Dezvoltdrii Serviciilor Comunitare de Utilitd[i Publice;
.Ordinul Pregedintelui A.N.R.S.C. nr. 8612007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al

serviciului de iluminat public;
.Ordinul PregedinteluiA.N.R.S.C. nr, 87l2007pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al

serviciului de iluminat public;
.Ordinul Pregedintelui A.N.R.E. si al pregedintelui A.N.R.S.C. nr. 5/93 din 2007

pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribufie

a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.

Gapitolul lll
3. Factori determinanfi pentru un iluminat public eficient

3.1. Factori financiari pentru un iluminat public eficient
Odatd cu cregterea preturilor energiei, iluminatul public eficient din punct de vedere

energetic, devine o variantd din ce in ce mai atractivd, care contribuie totodati la securitatea

aproviziondrii cu energie gi la combaterea schimbdrilor climatice. Economiile financiare



provenite dintr-un iluminat public eficient se bazeazd pe tehnologii noi, pe reducerea

corespunzdtoare a consumului de energie electrica gi pe reducerea cheltuielilor de

intrelinere si mentenanta, in comparalie cu modelele mai vechi ale sistemelor de iluminat

public. Cele mai multe costuri provin din exploatarea sistemelor de iluminat public si nu din

investilia propriu-zisd. Costultotal al unei retele tipice de iluminat public pe o perioaddde25

de ani se imparte aproximativ dupd cum urmeazd 85% lntretinere/exploatare (inclusiv

consumul de energie electrica) 9i 15% cheltuieli de investitii.

Conform estimirilor realizate de firma Philips, Europa ar putea economisi 3 miliarde

EURO pe an din cheltuielile cu consumulde energie electrica prin trecerea de la tehnologiile

vechi de iluminat public la cele noi. Economiile de energie electrica echivaleazd cu 45

milioane barili de petrol, sau cu 11 milioane tone de emisii de CO2'

3.2. Factori legislativi pentru un iluminat public eficient
in general, autoritdlile publice locale sau regionale, ca de[indtori ai strdzilor, au datoria

legald de a garanta siguranla rutierd gi trebuie si se asigure cd sistemele lor de iluminat

public respectd diverse norme gi standarde tehnice, inclusiv o serie de directive europene.

prin urmare, imperativul de respectare a legislaliei actuale giviitoare din sectorul iluminatului

public la nivel european, reprezintd un stimulent major pentru ca autoritdlile publice locale

sd-gi reabiliteze sistemele de iluminat public.

Directiva CE 125t2009 a Parlamentului European gi a Consiliului European in acest

domeniu, stabilegte cerin[ele de proiectare ecologicd aplicabile produselor consumatoare de

energie electrica, concentrAndu-se pe consumul de energie electrica pe intreaga duratd de

viald a produsului, inclusiv producfie, transport, casare gi reciclare. Un aspect al directivei

prevede eliminarea treptati a ldmpilor cu vapori de mercur de inaltd presiune pdnd in anul

2O1S gi a ldmpilor cu halogenuri metalice cu eficientd medie pAnd in anul 2017.

Modernizdrile aduse sistemelor de iluminat public existente, se numdrd printre cele

mai eficiente gi practice mdsuri de eficien!5 energeticd din UE. Acestea creeazd economii

de energie electrica pe termen lung 9i pot fi executate in mod eficient de operatorii serviciului

de iluminat public si de societilile de servicii energetice, stipulate prin contractele de

performan[d energeticd. Aceste aranjamente permit sectorului public si transfere riscul de

proiectare, punere in aplicare gi intrelinere asociat noilor tehnologii de iluminat public, cdtre

operatorii serviciului de iluminat public ai sd beneficieze de capacitdlile acestora.

3.3. Factori tehnologici pentru un iluminat public eficient
Potenlialul unor imbundtdliri ale eficientei energetice a iluminatului public din Europa

este substanlial, dat fiind cd existi circa 56 de milioane de instalalii de iluminat public in

Europa, din care circa 18 milioane funcfioneazd la standardele anilor 1930. Datoritd

progreselor tehnologiilor disponibile, in prezent este posibil sd se realizeze economii de

energie electrica de circa 30-50%.
Tehnologiile mai vechi nu se ridicd la capacitdlile tehnologiei cu LED sau ale altor

opliuni mai avansate. ln cazul lSmpilor cu incandescenti, 90% din energia electrica

consumatd genereazd cdldurd gi doar 10o/o se transformd in lumind. O lampd cu

incandescenld de 100 de watt, genereazd lumind vizibild la circa 17 lumeni pe watt, in

schimb, o ldmpa fluorescenta compacta (LFC) poate genera intre 60 9i 75 de lumeni pe watt,

iar lampile cu LED-uri genereaza peste 100 de lumeni pe watt.



Limpile cu LED-uri, care ulilizeazd diode electroluminiscente ca sursd de lumind,

beneficiazi de descoperirile gtiin[ifice asociate tehnologiei semiconductorilor. Ldmpile cu

LED-uri au doud avantaje majore: eficien[a energetici mare gi durata mare de utilizare.

Durata de viata este de aproximativ 50.000 ore de functionare, fiind de trei pdnd la cinci ori

mai mare decAt Tn cazul tehnologiei convenlionale de iluminat. Din perspectiva ciclului de

viatd, cele mai multe costuri legate de iluminatul public convenfional, provin nu din investilia

in sine, ci din costurile ulterioare instaldrii, si anume, din cheltuielile cu consumul de energie

electrica gi din cheltuielile de intre[inerea/mentenanta a sistemelor de iluminat public. lntruc6t

o duratd de via[5 anticipatd mai mare, determind reduceri considerabile ale cheltuielilor de

Tntrelinere si mentenanta, costurile iniliale mai mari ale ldmpilor cu LED-uri devin mai

avantajoase decAt cele ale ldmpilor incandescente si fluorescente.

De asemeni, sistemele inteligente de control creeazd un potential suplimentar de

economisire, deoarece nivelul iluminatului public poate fi redus in func[ie de cerinte, oferind

astfel substantiale economii suplimentare aferente consumului de energie electrica.

Sistemele de iluminat public existente, vechi, sunt mult mai pu[in flexibile 9i permit doar ca

luminile sd fie aprinse sau stinse. Ldmpile cu LED-uri, in schimb, pot fi controlate cu rnare
precizie, in ceea ce priveste intensitatea luminii, astfel ca aceasta poate fi redusd rapid gi

ajustatd in mod continuu, pentru crearea nivelului de vizibilitate gi senzalia de siguranfd

necesare.

3.4. Factori ecologici pentru un iluminat public eficient
Conform Comisiei Europene, economiile de energie electrica datorate iluminatului

public mai eficient in cladiri gi pe strdzi pentru perioada 2009-2020 s-ar putea ridica la 38

TWh. Obligativitatea iluminatului cu LED-uri pentru semnalizarea rutieri 9i pentru iluminatul

stradal, ar putea contribui semnificativ la strategia UE, daci ar fi luate astfel de mdsuri in

toate tarile membre UE. Un studiu realizat in acest domeniu, sugereazd cd, trecerea de la
lSmpile incandescente la cele cu LED-uri poate genera profituri, printr-o reducere a emisiilor
de CO2, de circa 140 EUR pe tona de emisii eliminate, datorati potentialului ldmpilor cu

LED-uri de a economisi energie electrica.

Gapitolul lV

4. Obiective

4.1. Obiective generale

Organizarea gi desfdgurarea serviciului de iluminat public al Comunei Peciu Nou,

trebuie sd asigure satisfacerea unor cerinle gi nevoide utilitate publici ale comunitdfii locale,
gi anume:
.asigurarea dezvoltarii durabile a Comunei Peciu Nou;
.cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale;
.punerea Tn valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice gi peisagistice ale
Comunei Peciu Nou precum gi marcarea evenimentelor festive gi a sdrbdtorilor legale sau

religioase;
.ridicarea gradului de civilizatie, a confortului gi a calitdfii vielii;
.mirirea gradului de sigurantd a circulatiei rutiere gi pietonale;



.crearea unui ambient pldcut;

.suslinerea gi stimularea dezvoltdrii economico-sociale a localitdtilor comunei;

.asigurarea funcliondrii gi exploatdriiin condifii de siguran!5, rentabilitate gi eficienfi
economici a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public.

Serviciul de iluminat public al Comunei Peciu Nou, va respecta gi va indeplini, la

nivelul comunitSlii locale, indicatorii de performanfd aprobati prin hotdrare a Consiliului

Local al Comunei Peciu Nou, ca anexa la Regulamentul serviciului de iluminat public ala

Comunei Peciu Nou.

4.2. Obiective strategice

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public la nivel comunitar, trebuie sa

fie corelatd cu strategia nationald privind serviciile comunitare de utilitdti publice 9i si lina
cont de planurile de urbanism gi de amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare

economico-sociald a unitdlilor administrativteitoriale, precum gi de reglementdrile specifice

in domeniu, elaborate si aprobate de autoritdtile de reglementare competente.

n
Strategia locali va urmiri cu prioritate realizarea urmitoarelor obiective:

.asigurarea, la nivelul Comunei Peciu Nou, a unui iluminat public adecvat necesitd[ilor de

confort gi securitate, individuald gi colectivi, prevdzute de normele serviciului de iluminat

public in vigoare;
.orientarea serviciului de iluminat public al Comunei Peciu Nou citre beneficiari, membri ai

comunitS[ii locale Peciu Nou;
.respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.l.E., la care RomAnia

este afiliatd, respectiv de C.N.R.l.;
.asigurarea calitdlii gi performanlelor sistemelor de iluminat public ale Comunei Peciu Nou,

la nivel comparabil cu cerintele directivelor Uniunii Europene;
.asigurarea accesului nediscrimatoriu al tuturor membrilor comunitd[ii locale din Comuna

Peciu Nou la serviciul de iluminat public al comunei;
.reducerea consumurilor specifice de energie electrica prin utilizarea unor aparate de

n iluminat performante, a unor echipamente specializate gi prin asigurarea unui iluminat public

judicios;
.promovarea investiliilor, in scopul modernizdrii gi extinderii sistemelor de iluminat
public;
.asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental 9i ornamental-festiv, adecvat punerii

in valoare a edificiilor de importanti publici gi/sau culturalS, gi marcirii prin sisteme de

iluminat corespunzatoare, a evenimentelor festive 9i a sdrbatorilor legale sau religioase din

Comuna Peciu Nou;
.promovarea de solutii tehnice gi tehnologice performante, cu costuri minime;
.promovarea mecanismelor specifice economiei de piafd, prin crearea unui mediu

concurential de atragere a capitalului privat;
.instituirea evaludrii comparative a indicatorilor de performanld a activitdfii operatorilor
gi participarea cetSlenilor gi a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces;
.promovarea metodelor moderne de management;
opromovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formdrii profesionale continue a
personalului care lucreazd in domeniu;



.eficientizarea in exploatare a sistemelor de iluminat public, in vederea asiguririi unui climat

de siguran[6 gi confort in comunitatea locala.

Programul de modernizare, extindere gi reabilitare a sistemelor de iluminat public

ale Comunei Peciu Nou gia reteleide distribufie a energieielectrice, va urmdrimodernizarea

re[elelor de iluminat public existente, care ar duce la diminuarea consumurilor specifice de

energie electrica, a pierderilor din retele, care inci sunt mai mari dacAt in !5rile dezvoltate

din Uniunea Europeana.

4.3. Obiective specifice

.Modernizarea gi extinderea sistemelor de iluminat public;

.lmplementarea unui sistem de telegestiune la nivel de punct de aprindere gi la nivelde punct

luminos;
.Separarea relelei electrice de iluminat de re[eaua electricd de distribuitie a energiei

electrice, prin scoaterea punctelor de aprindere din posturile de transformare si dezvoltarea

relelei electrice de iluminat public separat de reteaua electrica de distributie a energiei

electrice a Comunei Peciu Nou;
.Urmirirea gi indeplinirea indicatorilor de performanld specifici serviciului de iluminat

Public al Comunei Peciu Nou.

Capitolul V

5. Analiza situatiei existente

5.1. Prezentarea situatiei juridice a sistemului de iluminat public din Comuna Peciu
Nou

Autoritatea Publica Locala, Comuna Peciu Nou, are in componenta trei sisteme de

iluminat public, respectiv cel al localitatii Peciu Nou, cel al localitatii Diniag, si cel al localitatii

Sdnmartinu Sdrbesc.

Serviciul de iluminat public a Comunei Peciu Nou nu a avut stabilita forma de
gestiune, intrucat nu a fost infiintat serviciul si ca urmare, aceasta actiune urmeaza sa aiba

loc dupa elaborarea si aprobarea unui studiu de oportunitate, care sa evidentieze si sa

concluzioneze care este cea mai buna forma de gestiune a sistemelor de iluminat public ale

Autoritatii Publice Locale, Comuna Peciu Nou.

Sistemul de iluminat public din Comuna Peciu Nou este total in proprietatea Enel. ln
baza Ordinului comun nr.519312007 emis de A.N.R.E. si A.N.R.S.C. gi a HCL a Comunei

Peciu Nou nr. .......1. ....... de aprobare a studiului de oportunitate si stabilire a formei
de gestiune a serviciului, s-a demarat procedura privind folosirea infrastructurii sistemuluide
distribulie a energiei lectrice pentru realizarea serviciului de iluminat public din Comuna
Peciu Nou, prin care sunt reglementate toate aspectele privind exploatarea gi modernizarea
sistemelor de lluminat Public ale Comunei Peciu Nou.

S-au intAmpinat dificultdti in colaborarea cu proprietarul refelei de distributie a

energieielectrice, ENEL Distributie SA. Banat, pentru rcalizarea serviciuluide iluminat public

al Comunei Peciu Nou. Operatorul sistemului de distributie a energiei electrice, ENEL



Distribufie SA Banat, nu a semnat inca Contractul de utilizare a infrastructurii sistemului de

distributie a energieielectice pentru realizarea serviciuluide iluminat public al Comunei Peciu

Nou, decat pentru o perioada determinata, respectiv pe 5 ani, si nu pe perioada nelimitata,

asa cum prevede art. 3 - Durata contractului, din Contractul cadaru ANRE-ANRSC aprobat

prin Ordinul comun nr.519312007.

De asemenea, operatorul sistemelor de alimentare cu energie electrica ale Comunei

Peciu Nou, ENEL Distribulie SA Banat, nu doreste sa colaboreze cu operatorul serviciului

de iluminat public al Comunei Peciu Nou, de altfel, nici nu poate colabora pentru ca

operatorul exixtent la aceasta data, nu este un operator licentiat de autoritatea competenta

pe domeniu, pentru a-i crea acestuia conditii de lucru pentru executarea lucririlor de

extindere si modernizare asistemelorde iluminat public ale Comunei Peciu Nou, sa-i permita

accesul Tn relea sau sa-i realizeze manevrele necesare pentru intreruperile in furnizare
solicitate de operator.

Serviciul de iluminat public a Comunei Peciu Nou a fost infiintat prin HCL nr.

.....1.......... al Comunei Peciu Nou, conform prevederilor legislatiei serviciilor

comunitare de utilitati publice, respectiv Legea nr. 51 12006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 23012006 a

serviciului de iluminat public. El este functional, dar nu este adus prin lucrari de modernizare
la un stadiu corespunzator cerintelor standardelor si normativelor nationale si europene in

vigoare.

Serviciul de iluminat public al Comunei Peciu Nou a fost reabilitat prin inlocuirea

lampilor cu becuri incandescente sau cu descarcari in vapori, cu lampi cu LED de 30 si 50 w
si au fost montate lampi pe toti stalpii in localitatea Peciu Nou, care initial nu erau dotati din

constructie cu lampi, insa in celelalte doua localitati, Dinias si Sanmartinu Sarbesc, doar cele

doua strazi principale au lampi pe toti stalpi, pe restul strazilor se intalnesc diverse situatii.

Extinderea sistemelor de iluminat public ale Comunei Peciu Nou nu s-a facut lin6nd
cont de dezvoltarea comunei pe parcursul anilor, in sensul ca iluminatul public nu a fost
extins nici in cartierele de locuinte noi si nici pe cdile de circulafie pietonald. ln cartierele de

locuinte noi este realizata alimentarea cu energie electrica, cu cablu torsadat suspendat pe

stalpi de beton centrifugati, dar iluminatul public nu este realizat decat sporadic, prin grija

locuitorilor, in diverse forme, si pe stalpi metalici, pe stalpi din lemn, improvizatii, etc.

lluminatul arhitectural din comuna, pentru monumente de arhitecturS, pentru clddirile
cu valoare istoricd pentru comuna, pentru cladiri socio-culturale, etc., nu a fost realizat pdnd

in prezent. ln prezent se afla in faza finala de executie iluminatul arhitectural al bisericii
ortodoxe din centrul Comunei Peciu Nou.

2. lnfrastructura sistemelor de iluminat public din Comuna Peciu Nou

Toate cele trei sisteme de iluminat public ale Comunei Peciu Nou, au fost reabilitate,
ceea ce a determinat reducerea costurilor mari de intrefinere, datorate lampilor
incandescente cu un consum energetic nejustificat de mare. Numdrul total de puncte

luminoase existente la momentulintocmirii Studiului de oportunitate, necesar stabilirii formei
de gestiune si intocmirii documentatiei de atribuire prin concesiune sau prin achizitii publice



Toate cele trei sisteme de iluminat public ale Comunei Peciu Nou, au fost reabilitate,

ceea ce a determinat reducerea costurilor mari de intrelinere, datorate lampilor

incandescente cu un consum energetic nejustificat de mare. Numdrul total de puncte

luminoase existente la momentul intocmirii Studiului de oportunitate, necesar stabilirii

formei de gestiune siintocmirii documenta(iei de atribuire prin concesiune sau prin achizitii

publice de servicii, a serviciului de iluminat public al Comunei Peciu Nou, erau dotate cu

aparate de iluminat cu o vechime de peste 20 ani, a ciror intre[inere 9i menlinere la

parametri de funclionare normali, sau chiar men[inerea lor in func[iune, necesitau cheltuieli

foarte mari.

in ceea ce priveste relelele de alimentare cu energie electrica, ele sunt in majoritate

retele electrice aeriene, cu utilizare comunS, respectiv pentru alimentare cu energie

electrica gi pentru iluminat public, doar o parte foarte mica dintre ele fiind destinate exclusiv

iluminatului public, asa cum este iluminatul parcului de agrement si distractii.

in prezent infrastructura sistemului de iluminat public din Comuna Peciu Nou se
prezinti astfel:

- s-a realizat reabilitatrea si in mica masura modernizarea sistemelor de iluminat
public ale Comunei Peciu Nou, prin care au fost schimbate toate corpurile de iluminat cu

becuri incandescente sau fluorescente si cu descarcari in gaze, cu corpuri de iluminat cu

LED-uri de 30 si 50 w;

- iluminatul public stradal este realizat pe infrastructura re[elei de alimentare cu

energie electricS, apartinand S.C. Electrica S.A. Banat, in proportie de aproape 99 %;

- puterea totalS instalata a Sistemelor de iluminat public ale Comunei Peciu Nou

este de 33,37 kW, din care 28,79 kvv iluminat stradal rutier, 3,67 kw iluminat stradal
pietonal si 0,91 kw iluminat arhitectural, constituita in totalitate din corpuri de iluminat cu

LED. Pe localitati, puterea iluminatului stradal rutier este repartizata astfel : in localitatea

Peciu Nou 18,84 kw, in localitatea Dinias 6,61 kw si in localitatea Sanmartinu Sarbesc 7,92

kw.

Puncte de aprindere

Numarul total al punctelor de aprindere este de 8, din care 4 in localitatea Peciu

Nou, 2 in Diniasi si 2 in Sanmarthinu Sarbesc, toate opt fiind echipate cu fotocelule.

Modalitatea de aprindere a iluminatului public din Comuna Peciu Nou este realizata prin

intermediul fotocelulelor, care functioneaza in functie de intensitatea luminoasa, naturala, si
care comanda inchiderea circuituluide aprindere de catre contactorul sau contactoarele de
aprindere din punctele de aprindere.

Posturi de transformare aferente sistemelor de iluminat public ale comunei

Posturile de transformare care asiguri alimentarea cu energie eletrici a sistemelor
de iluminat public ale Comunei Peciu Nou sunt proprietatea S.C. Electrica S.A. Banat gi

sunt dotate cu aparate de mdsurd (contoare) pentru inregistrarea consumului de energie
electrici aferent serviciului de iluminat public.



5.3 Analiza SWOT privind serviciul de iluminat public

Sistemele de iluminat public ale Comunei Peciu Nou nu au in curs de realizare la
ora actuala niciun fel de lucrari de extindere sau modernizare, urmand ca acestea sa fie
realizate si implementate de catre noul operator al serviciului de iluminat public, care va fi
desemnat prin atribuirea serviciului de iluminat public al Comunei Peciu Nou, ce va avea
loc pentru delegarea gestiunii serviciului, in conformitate cu prevederile legislative in
vigoare pentru acest domeniu.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- existd iluminat public pe toate strizile celor trei
localitati;
- iluminatul public a fost reabilitat in toate cele
trei localitatiale comunei, prin inlocuirea
lampilor incandescente si cu descarcari in

vapori, cu lampi cu LED, de 30 si 50 w;
- iluminatul public este func[ional, dar

nesatisfacator din punct de vedere tehnic si
al parametrilor functionali;

- existd iluminat omamentalin fiecare an, in
preajma sirbitoritor de iam5, dar nu in toate
localitatile comunei;

- se asigurati intrelinerea sistemelor de
iluminat public de un operator nelicentiat;

- nivelul de iluminare nu este satisfacator in
toate zonele comunei;

- sistemele de iluminat public nu sunt
modemizate la nivelulactual de dezvoltare;

- serviciul este bazat in totalitate, cu mici exceptii,
pe reteaua de distributie a energiei electrice,
proprietatea unui operator privat;

- puterea electrici instalati mai poate fi redusa, si
implicit cheltuielile de intretinere si mentenanta;

- nivelul de informatizare lipseste;
- lipsa sistemelor de monitorizareltele-gestiune a

sistemelor de iluminat public.
- serviciul nu este atribuit conform legii si nu se

presteaza de un operator licentiat;
- nu exista o colaborare satisfacatoare cu

operatorul privat de distributie a energiei
electrice.

oPoRTUNTTATT AMENTNTARI
- posibilitatea delegirii prin concesionare a
serviciului de iluminat public, sau prin
atribuirea lui prin contract de achizitii publice
Ce servicii, cdtre un operator licentiat
A.N.R.S.C.
- utilizarea de tehnologii noi pentru modernizarea

sistemelor de iluminat public ale comunei;
- modernizarea sistemelor de iluminat public ale

comunei, prin implementarea unui sistem de
tele-gestiune pina la nivel de punct luminos;

- accesarea programelor cu finanlare din fonduri
europene in perioada 2014 -2020.

- producerea de avarii importante care si
conducS la intreruperea iluminatului public pe
zone mari ale comunei gi perioade de timp
indelungate;

- periclitarea sigurantei cetitenilor, prin inexistenta
iluminatului stradal pietonal, dar si a celui stradal
rutier, acolo unde se preteaza;
- producerea de accidente rutiere.



Capitolul Vl.
lnvestitii necesare pentru atingerea obiectivelor propuse

6.1. Extinderea sistemelor de iluminat public
6.1.1. Extinderea iluminatului public rutier

Pentru realizarea investifiilor in domeniul iluminatului public se impun urmdtoarele:
. Se vor utiliza doar puncte luminoase echipate cu aparate de iluminat cu LED-uri;
. Toata reteaua electrica de alimentare cu energie electrica a sistemelor de iluminat
public, va fi separata de reteaua de alimentare cu energie electrica a comunei si se va

realiza de tip LES/LEA;
. Toti stalpii utilizati la lucrdrile de extindere a sistemelor de iluminat public vor fi metalici;

ln plus, se recomandd, ca extinderile de tip rutier, acolo unde este posibil, sd se

realizeze intr-un canal tehnic, prin care se va asigura spatiul necesar gi pentru

pozarea altor utilitdfi publice. Tn zonele izolate, cu dificultdti in realizarea relelei de

alimentare cu energie electrica, se propune utilizarea de sisteme de iluminat public

stradal, echipate cu sursa proprie, panouri fotovoltaice.
La toate lucrdrile de extindere in locafiile unde se realizeazd iluminatul festiv, se

va realiza o refea electricd independentd pentru asigurarea alimentirii cu energie
electricd a acesteia, astfel incat, in fiecare an la instalarea iluminatuluifestiv siornamental
festiv sa se realizeze alimentarea cu energie electrica cat mai usor.

Loca[iile unde este necesard extinderea sistemului de iluminat public in Comuna

Peciu Nou, sunt urmatoarele :

- realizarea extinderii iluminatului public la cartierul nou de locuinte din Peciu Nou;
- extinderea iluminatului public, in special in localitatile Diniag si Sdnmartinu

S6rbesc, pe strazile pe care nu exista iluminat public, sau trebuiesc executate lucrari de

completare a iluminatului public pe unele strazi;
-realizarea cate unui sistem de iluminat public la cimitirele localitatilor, de la intrare

spre capelele acestora;
-realizarea iluminatului stradal pietonal pe aleele pietonale, precum si la alte

parcuri de agrement sidistractii din localitatile comunei;
- realizarea sistemelor de semnalizare luminoasa, cu lumina alba intermitenta, la

toate trecerile de pietoni din cele 3 localitati ale comunei, dar si la toate scolile si

gradinitile, considerate a fi zone de risc, altele decat tunelele si trecerile de nivel cu calea
ferata, din cele 3 localitati ale comunei.

6.1 .2.Extinderea iluminatului arhitectural
Pentru extinderea iluminatului arhitectural (la obiectivele propuse) se vor utiliza

doar aparate de iluminat cu LED-uri.
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Pentru extinderea iluminatului arhitectural (la obiectivele propuse) se vor utiliza
doar aparate de iluminat cu LED-uri.

Obiectivele principale care pot sd beneficieze de iluminat architectural in
Comuna Peciu Nou, sunt urmdtoarele:
. Executarea iluminatului arhitectural la clidirile institutiilor publice cu reflectoare cu

LED.
. Extinderea iluminatului arhitectural si la altebiserici cu arhitectura impunatoaredin cele
3localitati ale comunei,decat biserica ortodoxa din Peciu Nou, cu reflectoare cu LED.
. Executarea iluminatului arhitectural la monumentele istorice din comuna Peciu Nou

cu reflectoare cu LED.

6.1.3. Realizarea iluminatului festiv gi ornamental - festiv

lluminatul festiv esteo componentd sezonierd a sistemului de iluminat public, fiind
utilizatala sirbitorile religioase sau cu prilejul anumitor evenimente importante din via[a
comunitd[ii (zilele comunei, etc.). El se monteaza mai ales pe strazile cu trafic intens, in

zona centrala a localitatilor, precum si in unele zone importante ale localitatilor.Pentru
realizarea iluminatului festiv se vor utiliza urmitoarele tipuri de produse, toate echipate
cu LED - uri, in funcfie de destina[ia acestora:
. Zona centrald a comunei : Platoul Primdriei: Figurine 3D, Siruri luminoase, Ghirlande
luminoase, Plase luminoase, Tuburi luminoase dinamice, Tu(uri luminogi, Tu(uri
luminogi dinamici, banere diverse;
. Bradul de Craciun amplasat pe Platoul caminului cultura! : Siruri luminoase statice gi

dinamice, Ghirlande luminoase dinamice, Tuburi luminoase dinamice;
. Parcuri, locuri de joaca pentru copii, etc.: Figurine 3D, Siruri luminoase, Plase
luminoase, Jurturi luminogi, Tu(uri luminogi dinamici, Palse luminoase, Tub flexibil
luminous;
. Strizi secundare: Bannere, Ghirlande luminoase;
. Clddiri: Siruri 2Dl3D, Tub flexibil luminos, Perdele luminoase, Turluri luminogi statici,
Turfuri luminogi dinamici.

6.2. Modernizarea sistemelor de iluminat public

Separarea punctelor de aprindere de posturile trafo si modernizarea acestora
prin dotarea lor cu apartura de ultima generatie, mai fiabile si mai usor de exploatat si
intretinut.

Realizarea unui iluminat separat pe caile pietonaleale comunei, acolo unde este
necesar si sunt conditii tehnice de realizare.

6.3. lmplementarea unui sistem de telegestiune

Sistemul de telegestiune ce va fi implementat trebuie sa fie un sistem de
telegestiune capabil sd controleze, sd monitorizeze, sd misoare gi sd gestioneze
funcfionarea in parametri optimi a retelelor de iluminat public din localit5[ile comunei,
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consumului de energie electric5, ale emisiilor de CO2 gi ale costurilor de exploatare, gi

imbunitS[irea in acelagi timp a fiabilitatii sistemelor de iluminat public.

Unul din sistemele de telegestiune utilizat in domeniul iluminatului public este

sistemul ELBA Light Manager care are la bazd o tehnologie de ultimd genera[ie si care

nu este proprietatea unui producdtor specific, utilizand protocolul standardizat Zigbee.

Tele-gestiunea permite ca luminatul public sd fie gestionat cu cunogtinle minime

de navigare pe internet, permilAnd si se profite din plin de actualele giviitoarele dezvoltiri
in acest domeniu, dar beneficiind de un sistem cu securitate maxim6.

Fiecare punct de aprindere/punct luminos poate fi controlat individual, poate fi

comandat sa reduca fluxul luminos (al punctului luminos) sau sa fie pornit ori aprins in
orice moment. lnformatiile despre starea punctului de aprindere/punctului luminos,

consumul de energie, precum gi avariile apdrute sunt raportate in permanen[i,
Tnregistrate gistocate pe o perioada nedeterminatd intr-o bazdde date MySQL, impreund

cu data, ora, indicativul gi locafia geograficd a punctului de aprindere/punctului luminos.

Acesta tehnologie de tele-gestiune, ajutd la asigurarea unui nivel de iluminare

corespunzdtor fiecdrei situa[ii in parte, imbundtdfind fiabilitatea aparatelor de iluminat
public Ai reducerea costurilor de exploatare a acestora, avAnd incorporate trei funcfii de

bazd:

a) Men[inerea constantd a fluxului luminos-ClO, ce permite compensarea

deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat gi elimind costurile suplimentare
datorate supradimensiondrii inifiale a fluxului luminos 9i implicit, a puterii consumate;

b) Utilizarea doar a fluxului luminos necesar-VPO, ce permite utilizarea in
permanentd a unei anumite puteri instalate pe o lampd, mai micd decAt puterea nominali
a acesteia (120 W in loc de 150 W), daci pentru ob[inerea rezultatelor luminotehnice ?n

teren este nevoie de un flux luminos intermediar fafd de cel oferit de ldmpile existente pe

piatS;

c) Modificarea dinamicd a fluxului luminos-SDlO, ce permite reducerea fluxului
luminos cu diferite procente fa[5 de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, in
funcfie de densitatea traficului, durata zi-noapte sau alte condifii prestabilite.

6.3.1. Descrierea Sistemului de telegestiune utilizand tehnologia Zigbee

6.3.1.1. Proprietati

Setarea sistemului se face facil, firi a fi nevoie de calificiri sau abilit5fideosebite,
prin intermediul unei aplicafii web, centralizate, de tip wireless, definit in Standardul
IEEE 802.15.4., astfel ci este nevoie doar de cunogtinfe elementare de navigare pe

internet. Acesta folosegte banda de 2,4 Ghz, liberi de licenfd.
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Controlul sistemului - permite controlul integral al sistemului de iluminat public

prin intermediul unei simple aplicatii web. lnformatiile descriptive despre sistem sunt

completate cu informalii vizuale, prin intermediul h5(ilor ce conlin pozifia exacti a

punctelor de aprindere/punctelor luminoase, localizarea gi monitorizarea acestora

realizdndu-se foarte ugor.

Stocarea tuturor informatiilor referitoare la un anumit punct de aprindere/punct

luminos intr-o bazd de date MySQL ce permite realizarea de rapoarte pe termen lung,

referitoare la starea intregii refele de iluminat public, in cel mai mic detaliu, precum gi

realizarea de prognoze reale, bazale pe aceste inregistrdri.

O altd facilitate oferiti de sistem, ugor de implementat gi utilizat, este posibilitatea

de a grupa virtual anumite puncte luminoase ce deservesc aceleagicerinle (ex: iluminatul

trecerilor de pietoni, intersectii, etc), dar care fizic se gdsesc in locatii diferite, astfel cd

acestea vor functiona sincronizat, in funcfie de programul stabilit.

6.3.1 .2. Furn izarea rapoartelor

- Sistemul prezintd incorporat un generator de rapoarte, care pot fi utilizate in
forme predefinite sau pot fi particularizate in functie de cerinfele specifice ale operatorului

serviciului de iluminat public. Prin intermediul interfelei web se poate alege editarea

rapoartelor in format pdf, xls, sau html, precum gi modalitatea de transmitere a acestora
(ex: la o numitd ori pe adresele) pe e-mail sau pe telefonul mobil, prin intermediul unui

SMS, daca apar evenimente neprogramate in sistem.

- Sistemul utilizeazd mecanisme standard de securizare care sunt recunoscute
pentru gradul ridicat de securitate. Toatd transmisia de date (intre toate componentele

sistemului) este criptatd gi securizatS. Mediul de comunicare este de tip radio, fiecare
dispozitiv de control actioneazi ca un ruter, preia gi transmite mai departe informa[ia,

cdtre destinatar.

6.3.1.3. Surse si oportunitati de finantare

Mijloacele de finanlare pentru realizarea obiectivelor prevazute in prezenta

Strategie de dezvoltare a serviciului de iluminat public al Comunei Peciu Nou, sunt

urmitoarele:

a) Sursa proprie - bugetul local care presupune suportarea costurilor de investitii
pentru realizarea lucrdrilor de reabilitare, extindere sau modernizare a sistemelor de
iluminat public ale Comunei Peciu Nou din bugetul local,

b) Fonduri europene prin Programul Opera[ional Regional (POR) 2014-2020 in
care sunt alocate fonduri in valoare de 1 ,18 miliarde de euro pentru investilii in eficienta
energeticd a clddirilor publice, rezidenliale 9i iluminat public, din care, aproximativ 1(un)
miliard de euro reprezintd fondurieuropene nerambursabile. Programulfinan[eazi lucrdri
pentru iluminatul public (35 de milioane de euro) care cuprinde: extinderea/reintregirea



sistemelor de iluminat public, inlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescen[i
cu iluminat prin utilizarea unor ldmpi cu eficienfi energeticd ridicati (ex. LED), inclusiv

reabilitarea instalafiilor electrice (stAlpi de sustinere, refele de distributie),

achizitionarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public ai utilizarea

surselor regenerabile de energie (panouri fotovoltaice, etc.)

c) alte surse atrase de la unii investitori, sau chiar de la operatorul serviciului.

Pe lAngi aceste investitii, pe toati perioada contractului de delegare a gestiunii

serviciului de iluminat public, se va realiza intrefinerea gi menlinerea Tn functiune a

sistemelor de iluminat public, respectand lndicatorii de performanfd ai serviciului de

iluminat public din Comuna Peciu Nou, aproba[ide Consiliul Localal Comunei Peciu Nou.

7. Parametrii Iuminotehnici

7.1. Parametri cantitativi 9i calitativi necesari sistemelor de iluminat public
ale Comunei Peciu Nou

In vederea realizdrii unui serviciu de calitate gi asigurarea condi[iilor impuse de

necesitatea realizdrii unui iluminat corespunzdtor, trebuiesc misurafi parametrii
luminotehnici ai ciiior de circulafie din localitatile comunei.

lnstala[iiie de iluminat public trebuie si asigure caracteristicile luminotehnice

normate necesare siguranfei circulatiei pe cdile de circula[ie, Tn funcfie de intensitatea

traficului gi de reflectan[a suprafefei ciii de circulalie 9i a zonei adiacente. Toate

instalafiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform legisla[iei

internafionale gi nafionale, in func[ie de nivelul de luminan[6, cu exceptia intersecliilor
mari gi a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona Tn funcfie de iluminare.

Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public, vor fi verifica[i de operator,

la preluarea serviciului, precum si la punerea Tn func[iune a unor extinderi gi periodic, pe

parcursul exploatirii. Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminantS, dupd caz,

realizat de sistemul de iluminat public, se asigurd prin programul de intrefinere si

mentenanta, realizdndu-se inlocuirea ldmpilor uzate, curd[area ldmpilor gi a corpurilor de
iluminat, conform prevederilor Caietului de sarcini si a Regulamentului serviciului de

iluminat public.

Luminanfd = Raportul dintre intensitatea luminoasd a unei surse de lumind gi

proiecfia ariei sursei pe un plan

lluminare = Fluxulde lumind care cade pe unitatea de suprafatd
Parametrii cantitativi sunt:

- nivelul de luminanti, pentru cdile de circula[ie auto;
- nivelul de iluminare, pentru intersec[ii, pie[e, sensuri giratorii, zone pietonale,

piste pentru biciclete.
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Parametrii calitativi sunt:

- uniformitatea pe zona de calcul;
- indicele Tl pentru evitarea orbiriifiziologice in cdmpul vizual central gi periferic.

lndice de prag Tl - cregterea praguluiperceptieivizuale T1, care conduce la orbirea

inconfortabili, caracteriz6nd orbirea provocati de sursele de lumind aflate in c6mpul

vizual, in raport cu luminanfa medie a cdii de circulatie;

Principalii parametrii luminotehnici de care trebuie sd se tini cont pentru iluminatul

public din Comuna Peciu Nou, sunt cei prevazuti de Regulamentul serviciului de iluminat

public al Comunei Peciu Nou, aprobat prin HCL Peciu Nou nr. ....../................

Nivelul de luminanfd va fi mentinut in timp prin Tntretinerea la perioade specificate

a instalaliilor de iluminat, luAndu-se mdsuri pentru inlocuirea lSmpilor uzate, curdfarea

ldmpilor gi a corpurilor de iluminat, asigurdndu-se factorul de mentinere stabilit in caietul

de sarcini;
Condiliile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generald a luminan[ei,

indicele de prag, uniformitatea longitudinalS a luminanfei, raportui de zond al6turati,
luminanta zonei de acces, raportul dintre luminanfd la inceputul zonei de prag gi

luminanfa zonei de acces, luminanfa zonei de tranzifie, luminanfa zonei interioare,

luminan[a zonei de iegire, iluminarea medie, uniformitatea general6 a iluminirii,
iluminarea minimd, dupd caz, vor avea valori cu referinld la standardul SR 13433:1999
pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cdi de circula[ie destinate traficului

rutier;
b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c) clasa sistemuluide iluminat pentru cdile de circula[ie destinate traficului pietonal

gi pistelor pentru biciclete.
La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat

public se va obfine in prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind

sursele de lumind utilizabile din punctul de vedere al ilumindrii maxime admisibile,

temperaturii de culoare corelatd, al culorii surselor de iluminat gi al pozifiondrii acestora.

8. Concluzii
Avdnd in vedere resursele bugetare limitate ale Autoritatii Publice Locale Peciu

Nou, se recomandi o analizd detaliatd a investifiilor gi a solufiilor tehnice in ceea ce
privegte iluminatul public local, care sd aibi Tn vedere mai multe opliuni cum ar fi:
obfinerea de fonduri europene, angajarea contractualS cu divergi operatori/posibili
investitori pentru modernizarea sistemelor locale de iluminat public sau bugetul local prin

actiuni limitate, (modernizare pe tronsoane sau zone mai mici) dar periodice, fdri
intreruperi, astfel inc6t intr-o perioada scurta de vreme, sistemele de iluminat public ale

Comunei Peciu Nou, si fie reabilitate si modernizate in totalitate, avdnd o eficienfd

energetici ridicatd gi la parametri tehnici conform standardelor nationale si europene in
vigoare.
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Comunei Peciu Nou, sd fie reabilitate si modernizate in totalitate, avAnd o eficienlS
energetici ridicat6 gi la parametri tehnici conform standardelor nationale si europene in
vigoare.

Planul de mdsuri gi de acfiuni cu privire la dezvoltarea gi func[ionarea serviciului
de iluminat public trebuie si urmdreasc5 toate sectoarele serviciului de iluminat public
prezentate in schema de maijos.

Consultant,
lng. Foghis Liviu

Iluminatul
zonelor

comerciale
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