
ROMÂNIA

              
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA RACIU
CUI 17352753

str. Principală, nr. 455, tel/fax 0345.524020
www.raciu.ro, e-mail: primariaraciu@yahoo.com

NOTA DE FUNDAMENTARE
a proiectului de investiţie Extindere sistem de iluminat public stradal între satele Raciu şi Şuţa Seacă,

comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa

1. Date generale

1.1. Denumirea lucrarii: 
„ Extindere sistem de iluminat public stradal între satele Raciu şi Şuţa Seacă, comuna RACIU, judetul

Dâmboviţa".
1.2. Amplasament : Comuna RACIU, jud. Dambovita
1.3. Localizare: aproximativ la 110 km nord-vest de capitala țării, in judetul Dambovita
1.4. Beneficiar: UAT COMUNA RACIU

2. Necesitatea si oportunitatea lucrarii
2.1. Regresul activitatilor economice din centrele urbane au influentat negativ 
situatia  socio  –  economica  a  locuitorilor  din  comuna  Raciu.  Din  cauza  dezechilibrelor  economice,

consecinta  a  mutatiilor  existente  in  tipul  de  proprietate  si  in  folosinta  terenurilor,  precum si  a  intarzierii
restructurarii unor activitati traditionale din sfera productiei agricole, se apreciaza ca pe termen scurt nu se
poate vorbi de o evolutie pozitiva.

In acelasi timp , s-a constatat un interes ridicat al consatenilor tineri sau al oamenilor din mediul urban de
a-si cladi locuinte noi permanente pe raza comunei Raciu.

Tendinta de depopulare manifestata in perioada anterioara se poate diminua odata cu revenirea interesului
pentru agricultura, fata de activitatile specific mediului de viata din zona rurala. Profilul economic al comunei
este  agricultura,  solurile  fiind favorabile  culturilor  de legume si  cereal  (grau,  porumb,  floarea –soarelui).
Activitatile se desfasoara in cea mai mare parte in sistem privat individual sau asociativ. 

Imposibilitatea  valorificarii  produselor  agricole  specifice  (cereale,  fructe,  fan,  lapte)  in  lipsa  unei
infrastructure tehnico – edilitare a determinat mai ales locuitorii tineri ai comunei sa se reorienteze spre noi
activitati si implicit parasirea comunei.

Spatiul  rural  romanesc  se  confrunta  cu  numeroase  carente,  acestea  reprezentand  si  motivul  pentru
diferenta  intre  urban  si  rural  prin  prisma  componentelor  sale:  economia  rurala,  potentialul  demografic,
sanatate, scoala, cultura, etc.

Pentru  reducerea  acestor  discrepante,  una  din  solutii  o  reprezinta  elaborarea  si  implementarea  unor
strategii  integrate  de  dezvoltare  de  catre  parteneriatele  public-private,  avand ca  punct  de  plecare  nevoile
identificate la nivel local.

Programul  National  de  Dezvoltare  Locala  constituie  oportunitatea  in  demararea  si  functionarea
initiativelor de interes local, prin implicarea actorilor locali in dezvoltarea propriilor teritorii.  Proiectul
„  Extindere  sistem  de  iluminat  public  stradal  intre  satele  Raciu  si  Suta  Seaca,  comuna  Raciu,  judetul
Dambovita" se regaseste in PLANUL DE DEZVOLATRE LOCALA al comunei RACIU.

Extinderea sistemului  de iluminat public stradal , se vor realiza in zona de iesire din comuna RACIU spre
satele Raciu si Suta Seaca, strabatuta de drumul judetean DJ 702 B.  Aceasta zona este trecuta in intravilanul
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comunei Raciu prin PUG-ul elaborat prin documentatia de certificat de urbanism nr.43/ 14.07.2015 si aprobat
prin HCL nr.27/ 14.07.2015.

In prezent, in aceasta zona iluminatul public este inexistent si ca urmare, circulatia rutiera si pietonala este
ingreunata.  Deasemenea,  este  o  zona in  curs  de dezvoltare,  in  care  satenii  sau oamenii  din  zona urbana
urmeaza sa-si construiasca noi locuinte.

Analizand situatia  actuala,  se poate  concluziona ca investitia este necesara si  oportuna,  deoarece prin
finalizarea investitiei se va realiza intregirea retelei de iluminat public la nivelul comunei si se va asigura
locuitorilor comunei un climat de siguranta pe timpul noptii.

Oportunitatea investitiei o constituie accesarea fondurilor PNDL.

Necesitatea investitiei este impusa de urmatoarele considerente:
* cresterea sigurantei circulatiei pietonale;
* cresterea fluentei in desfasurarea circulatiei rutiere pe DJ 702 B, in zona amintita;
* evitarea actelor de vandalism asupra pietonilor;
In prezent, in comuna RACIU , cu o populatie estimata la 3648 de locuitori, exista retele de iluminat

public stradal racordate dintr-un numar de 5 posturi de transformare, incarcate la capacitate maxima.
Avand in vedere ca suprafaţa de intravilan nelocuita intre satele Raciu si Suta Seaca, reprezinta o zona

in curs de dezvoltare, UAT Raciu urmareste extinderea sistemului de iluminat public stradal.
Prin aceasta investitie, UAT RACIU propune extinderea retelei de iluminat public prin executia unui

racord 20 kV si a unui post de transformare nou. Din postul de transformare proiectat se va racorda de reteaua
de iluminat public proiectata .

Avantaje:
 Costuri de realizare mai mici
 Asigurarea parametrilor de calitate a energiei electrice. 
 Descongestionarea retelelor electrice. 
 Permite extinderea ulterioara a retelelor publice de iluminat public.

2.2. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum
In zona exista linia electrica aeriana Derivatia 20 kV la PTA 2009 din LEA 20kV Suta, din care se va

face racordul medie tensiune pentru alimentarea cu energie electrica a postului de trasnformare proiectat . Din
acest post trafo proiectat se va alimenta reteaua de iluminat public proiectata.

Pe o portiune din terenul studiat exista retea de apa. In zona nu exista retea de gaze si nici o retea de
canalizare.

Pentru realizarea lucrarilor nu exista niciun consum de utilitati.
      

Principalele utilaje de dotare a constructiilor: nu este cazul.
     

Pe ansamblu se poate aprecia ca investitia va avea un efect pozitiv in sensul cresterii  gradului de
siguranta a circulatiei rutiere si pietonale si dezvoltarii comunei Raciu prin atragerea unor viitori locatari ai
comunei sau a unor investitori, care vor contribui la bugetul local.

Lucrarile electrice propuse a se executa vor conduce la imbunatatirea conditiilor de circulatie, vor
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influenta benefic zona, atat din punct de vedere ambiental cat si din punct de vedere socio-economic, in sensul
ca se vor asigura premizele unei dezvoltari ulterioare in acea zona a comunei.

3. Costurile estimative ale investiţiei
Valoarea totala a lucrarilor este de 518.840,00 (incl. TVA) din care constructii-montaj C+M de 478.380,00

lei.
Devizul general al investitiei este intocmit conform continutului cadru stipulat in HG nr. 28/2008 si a

prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat
prin HG nr.90/2008, cu preturi la date de 06.02.2017 si un curs BCE de 1 euro = 4,5085 lei. 

La stabilirea preturilor pe unitati de masura pentru executarea lucrarilor cuprinse in cadrul proiectului, s-a
luat  ca  baza  documentatiile  tehnico-economice  intocmite  de  elaborator  in  cadrul  altor  proiecte  similare.
Totodata s-au obtinut informatii de la furnizori privind preturile materialelor electrice.

Se anexeaza devizul general al investitiei.
Prin aceasta investitia, UAT RACIU isi propune sa realizeze extinderea retelei de iluminat public. Prin

realizarea acestei investitii, autoritatea contractanta urmareste si componente sociale si economice implicite: 
* cresterea sigurantei circulatiei pietonale;
* cresterea fluentei in desfasurarea circulatiei rutiere pe DJ 702 B, in zona amintita;
* evitarea actelor de vandalism asupra pietonilor;
* asigurarea retelei de alimentare cu energie electrica a viitorilor consumatori.
* Imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural.
Investitia se preconizeaza a se realiza pe o perioada de 12 luni, avand ca termen de 
finalizare anul 2017.

4. Sursele de finantare ale investiţiei
Sursele  de finantare  ale  investitiei  se  constituie  in  conformitate  cu legislatia  in  vigoare si  constau  in

fonduri de la bugetul de stat/bugetul local si fonduri PNDL, legal constituite.
Caracterul investitiei va avea in exclusivitate un caracter strict social, asigurand locuitorilor din comuna

RACIU, serviciile care constituie o obligatie legala a Comunei RACIU, aceea a asigurarii iluminatului public,
pietonal si rutier, al zonei, in conditii de eficienta si la standardele prevazute.

Eventualele cheltuieli neeligibile ale proiectului vor fi suportate din fondurile bugetului local.

5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

5.1. Valoarea totală pentru solutia recomandata

Valoarea totală (INV) a întregii investiţii  este de 518.840 lei  (incl.TVA) din care constructii – montaj
(C+M ) :  478.380 lei.

Preţurile sunt la nivelul lunii februarie 2017 ( 1 Euro BEC = 4,5085 lei/ 06.02.2017)
5.2.  Capacităţi (în unităţi fizice si valorice)
Capacităţile fizice ale instalaţiilor electrice proiectate sunt:
 Racord 20 kV pe un traseu total de 1270 m;
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 LEA 20 kV: 1200 m
 Numar de stalpi: 27 buc.
 LES 20 kV: 50 m
 Post de transformare aerian 20/0,4 kV – 100 kVA
 tip constructiv: aerian, pe un stalp;
 tip stalp suport: SC 15014 – 1 buc.
 Linie electrica subterana joasa tensiune
 lungime : 35 ml
 Retea de iluminat public
 lungime traseu : 650 ml;
 tip stâlpi proiectati: 18 buc.
 tip corp de iluminat: LVM  125 = 18 buc.
 punct local de aprindere a iluminatului stradal  – 1 buc.
 Bransament electric pentru masura circuitului de iluminat public.
 Tip bloc de masura: BMPT 16 A pentru iluminatul public.
 Conductor: torsadat T2X , 8 ml, pe stalp.

Primar, Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
     Grădinaru Vasile Consilier Dimitriu Mirel
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