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NOTA DE FUNDAMENTARE
a proiectului de investiţie Modernizare sistem de iluminat public stradal în comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa

1. Date generale
1.1. Denumirea lucrarii: 
“ MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL in comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa “
1.2. Amplasament : Comuna Raciu, jud. Dâmboviţa
1.3. Localizare: aproximativ la 110 km nord-vest de capitala țării, în judeţul Dâmboviţa
1.4. Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala RACIU

2. Necesitatea si oportunitatea actiunii
2.1. Analiza tehnica a obiectivului
 Anul PIF : 2004 - 2007
 Caracteristicile tehnice ale obiectivului: 
* lungimea retelei de iluminat public: cca . 14,91 km
* numarul stalpilor j.t.existenti: 426 buc.
* numarul corpurilor de iluminat existente: 193 buc.
* puncte de aprindere existente : 6 buc.
 Starea fizica a obiectivului: in exploatare
* reteaua de iluminat public este construita pe stalpi de beton j.t.si realizata cu conductoare clasice funie
Al neizolate (60%), respectiv torsadate (40 %)
* corpurile de iluminat sunt cu lampi tip HPS 70 W si 150 W.
 Prezentarea succinta a neconformitatilor tehnice si constructive in
       raport cu starea initiala  - Nu este cazul

2.2. Justificarea tehnica a lucrarii
 Gradul de uzura tehnica si morala (%): 70 %
 Consecintele depasirii parametrilor tehnici de functionare si comportare in exploatare
* Costuri de intretinere mari
* Factori de calitate scazuti (nivelul de luminanta si iluminare)
* Repartitia neuniforma a iluminarii
* Confort vizual scazut

2.3. Prezentarea tehnica, functionala si tehnologica a lucrarilor propuse
 Indicatorii tehnici de performanta dupa executarea lucrarii:
* Factori de calitate ridicati 
* Repartizarea uniforma a iluminarii
* Confort vizual crescut
* Costuri de intretinere scazute
 Nominalizarea volumului de lucrari; cantitati fizice 
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* Corpuri de iluminat public cu lampi cu LED = 297 buc.
* Conductor de conexiune electrica =  1782 m
* Conductor pentru legarea la pamant a elementelor metalice = 372 m

2.4. Necesitatea şi oportunitatea lucrării 
Lucrarea are  drept  scop modernizarea sistemului  de  iluminat  public  din  comuna RACIU, prin inlocuirea
corpurilor de iluminat clasice cu corpuri de iluminat cu LED , astfel incat sa se asigure parametrii tehnici de
functionare si comportament in exploatare, si anume: 
 factori de calitate ridicati  
 nivelul de luminanta si iluminare 
 repartitia uniforma a iluminarii
 factorul de orbire
 confort vizual eficient
 redarea corecta a culorilor
 costuri de intretinere mici.

Realizarea  unui  iluminat  corespunzator,  determina  in  special  reducerea  cheltuielilor  indirecte,
reducerea  numarului  de  accidente  pe  timp  de  noapte,  reducerea  riscului  de  accidente  rutiere,  reducerea
numarului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei
activitatilor pe durata noptii.

Sistemele  de  iluminat  stradal  necesita  inca  eforturi  importante  pentru  cresterea  parametrilor
luminotehnici,  energetici  si  economici,  pentru ca in general,  nivelurile de luminanta si iluminare pe baza
carora sunt proiectate instalatiile actuale sunt reduse in raport cu normele europene, determinand o securitate
scazuta a traficului rutier si a circulatiei pietonale.

Iluminatul  eficient  trebuie  adaptat  cerintelor  cetatenilor,  normelor  de  iluminat  si  posibilitatilor
bugetului. 

Analiza costurilor proprietarului SIP presupune:
* Un mod realist de a privi asupra costurilor iluminatului public;
* Incercarea de a intelege nevoile cetatenilor;
* Crearea celei mai economice solutii pentru o specificatie tehnica data (nivel de iluminare cerut)
* Analiza atat a investitiei initiale, cat si a costurilor de functionare si mentenanta, care sunt de multe ori
o consecinta a deciziilor initiale.

Corpurile de iluminat existente, prezinta un grad avansat de uzura datorat atat 
materialelor din care au fost  realizate cat si datorita gradului mic de protective contra patrunderii  apei si
prafului.O mare problema la aceste aparate o reprezinta intretinerea lor, deoarece se pare ca nu s-au realizat
curatari exterioare periodice fapt care a dus la o murdarire accentuata pe exterior, corpurile de iluminat fiind
necorespunzatoare  atat  din  punct  de  vedere  al  performantelor  luminotehnice  cat  si  constructiv.  O  alta
problema o constituie costurile ridicate, lampile existente fiind de tip HPS 70 W si 150 W, de puteri mari, cu
un consum ridicat de energie electrica.

Pretul energiei electrice fiind in continua crestere, factura de energie reprezinta o problema dificila si
se poate solutiona printr-o alegere cat mai buna a solutiei tehnice pentru un sistem de iluminat public existent:
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 Folosirea unor surse economice (ex.: inlocuirea surselor clasice cu lampi cu LED)
 Contorizare diferentiala (zi/noapte)
 Reducerea numarului de ore de functionare (PA cu fotocelula)
 Folosirea sistemelor de dimming/ de reglare in afara orelor de varf
 Folosirea  corpurilor  cu  element  optic  reglabil,  continuu  si  de  inalta  calitate  (puritate,  geometrie,
material).

Pentru imbunatatirea parametrilor luminotehnici de functionare si comportament in exploatare, UAT
RACIU apreciaza ca o necesitate   modernizarea sistemul de iluminat public, prin inlocuirea corpurilor de
iluminat clasice cu corpuri de iluminat cu LED. 

Sistemul de iluminat public stradal nu a fost modernizat in ultimii 10 ani. Pana la aceasta data, UAT
Raciu nu a accesat si nu a contractat fonduri europene si /sau fonduri de la bugetul de stat pentru modernizarea
SIP stradal.

Deasemenea, prin inlocuirea corpurilor de iluminat clasice existente , tip HPS 70W si HPS 150W, cu
corpuri de iluminat cu LED de 60 W , scade puterea instalata/maxim absorbita/consumata a SIP si implicit se
reduce consumul de energie electrica, respectiv costurile.

Intretinerea poate reprezenta pana la 10 – 20 % din costul total al sistemului.Costul de intretinere este
dat de :
* Costul lampii inlocuite x frecventa
* Costul aparatajului inlocuit x frecventa (corp de iluminat,balast, igniter, conductor)
* Gradul de protectie al compartimentului optic, care indica si frecventa de curatare a difuzorului;
* Verificarea de siguranta si inlocuirea componentelor electrice.

Solutia tehnica din tema de proiectare
 Inlocuirea corpurilor de iluminat stradal cu lampi HPS 70 - 150 W cu corpuri de iluminat cu LED  60
W
 Montarea consolelor de sustinere (iclusiv toate accesoriile) pentru corpurilor cu LED ce se vor monta
pe stalpii pe care in prezent nu exista corpuri de iluminat
 Verificarea functionarii noilor lampi cu LED

Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei moderne. El are rolul de a asigura
atât  orientarea şi  circulaţia  în siguranţă a pietonilor  şi  vehiculelor  pe timp de noapte,  cât  şi  crearea unui
ambient corespunzător în orele fără lumină naturală.  Realizarea unui iluminat corespunzător determină în
special: reducerea consumului de energie electrica, reducerea infractionalitatii pe timp de noapte, reducerea
riscului  de  accidente  rutiere  pe  timp  de  noapte,  reducerea  numărului  de  agresiuni  contra  persoanelor,
îmbunătăţirea climatului social şi cultural prin creşterea siguranţei activităţilor si a increderii populatiei pe
timpul nopţii.

3. Evaluarea lucrarilor
 Valoarea totala a investitiei: 434.734,58 lei (excl. TVA)
 Durata de executie : 30 zile
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 Indicatori specifici (lei/U.M.)

4. Finantarea investitiei
 Din surse proprii: Programul national de dezvoltare locala (PNDL)

5. Perioada de executie propusa: 2017

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