
ANEXA NR.1 la HCL NR

CAIET DE SARCINI

AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL ZALĂU

CAPITOLUL 1
Obiectul caietului de sarcini

ART. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului de iluminat public, stabilind 

nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi 
siguranţă.

ART. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în 

vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public, indiferent de tipul de 
gestiune.

ART. 3
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor de realizare a 

serviciului de iluminat public şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul 
calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, 
terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele specifice sau altele 
asemenea.
(2) Specificaţiile tehnice se referă şi la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi 
condiţiile de recepţie a lucrărilor, tehnici, procedee şi metode de exploatare şi întreţinere, precum şi la alte 
condiţii cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative şi reglementările specifice realizării serviciului de 
iluminat public.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi 
stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii şi realizării 
serviciului de iluminat public.

ART. 5
Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

CAPITOLUL 2
Cerinţe organizatorice minimale

ART. 6
Obiectul Caietului de sarcini il constituie:

(1) Dreptul exclusiv de a presta serviciul de iluminat public in Municipiul Zalau, cu privire la:

A. întreţinerea si exploatarea sistemului de iluminat public stradal (rutier si pietonal) si ornamental 
existent cu respectarea cerinţelor si standardelor din prezentul Caiet de sarcini si Regulamentul 
serviciului, inclusiv întreţinerea si exploatarea sistemului de iluminat public realizat de către operator 
pe durata contractului de administrare sau de beneficiar din fonduri europene sau din alte surse de 
finanţare, după predarea acestora către operator, cu respectarea cerinţelor si standardelor din Caietul de 
sarcini. Regulamentul serviciului si contractului de administrare, astfel incit sa se asigure permanenta in 
funcţionare si menţinerea sistemului de iluminat public la parametrii luminotehnici proiectaţi, avand in vedere 
garanţiile acordate de către executanţii lucrărilor pentru lucrări, respectiv pentru corpurile de iluminat si 
sistemul de telegestiune.
B. Asigurarea iluminatului ornamentai festiv cu ocazia sărbătorilor de iarna si după caz a altor 
evenimente, prin montarea si demontarea instalaţiilor de iluminat festiv din inventarul bunurilor anexa la 
contractul de administrare, precum si a celor care vor fi achiziţionate pe durata contractului, pe baza unor 
propuneri realizate de operator si aprobate de către beneficiar, propuneri ce vor fi inaintate pana la data de
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1 octombrie a fiecărui an.
C. Executarea investiţiilor in sistemul de iluminat public aprobate anual odata cu bugetul, cu respectarea 
cerinţelor si standardelor din caietul de sarcini si întreţinerea acestor investiţii, date in administrare 
operatorului, conform Regulamentului serviciului, Caietului de sarcini, astfel incit sa se asigure permanenta 
in funcţionare si menţinerea sistemului de iluminat public la parametrii luminotehnici proiectaţi, avand in 
vedere garanţiile de buna execuţie aferente contractului.

(2) Realizarea sarcinilor si responsabilităţilor cu privire la prestarea propriu-zisa a serviciului, inclusiv dreptul 
si obligaţia de a administra si de a exploata infrastructura pusa la dispoziţia sa prin contract, aferenta 
serviciului.
(3) Realizarea serviciului de intretinere si exploatare a sistemului de iluminat public se va face pe baza 
Programului anual de activitate al serviciului public de iluminat public, ce va fi aprobat de către 
beneficiar, precum si a programelor lunare de activitate intocmite pe baza programului anual, aprobat de 
beneficiar.
(4) Programul se va adapta in funcţie de alocaţiile bugetare, aprobate prin hotarile consiliului local de 
aprobare anuala a bugetului local.

ART. 7
(1) Operatorul are dreptul so obligaţia de exploatare, în condiţiile legii, a sistemului de iluminat public, în

aria administrativ-teritorială Zalau;
(2) Durata contractului de administrare a serviciului public de iluminat public este nederminata.
(3) Beneficiarul este obligat ca periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa

economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciului public, după caz;
(4) Operatorul va presta serviciul pe toata reţeaua de iluminat public aflata in proprietatea distribuitorului de

energie electrica din Municipiul Zalau, pana la clemele de racordare ale coloanelor de alimentare ale 
corpurilor de iluminat, conform Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de 
distribuite a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public nr. 10937 din 
16.02.2018.

{5)Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului. 
Întocmit pe baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, contractului de administrare si 
prezentului caiet de sarcini.

ART. 8
Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, 

protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea 
incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal personal autorizat ANRE, în funcţie de 
complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin hotărârea de.dare în administrare a 
serviciului si contractul de administrare, şi precizaţi în regulamentul serviciului de iluminat public;

d) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de iluminat public;
e) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A^N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi 

accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile legii;
f) creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de 

producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii, energie electrică şi prin modernizarea acestora;
g) prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru 

care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
h) personal de intervenţie operativă;
i) conducerea operativă prin dispecer;
j) înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor;
k) analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi stabilirea operativă a 

măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipă;
l) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică şi 

pentru raţionalizarea acestor consumuri;
m) realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea economică a 

instalaţiilor de iluminat public;
n) statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora;
o) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de 

beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;
p) soluţionarea operativă a incidentelor;
q) funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
r) evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public;
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s) aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcţionarea cât mai bună a 
instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de operare;

t) elaborarea programelor anuale si lunare de exploatare si intretinere executate cu forţe proprii şi 
aprobarea acestora de către administraţia publică locală;

u) executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea 
economică şi siguranţa în exploatare;

v) elaborarea propunerilor anuale de investiţii şi aprobarea acestora de către administraţia publică 
locală, in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini;

w) corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile de investiţii şi 
reparaţii ale celorlalţi furnizori de utilităţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare urbanistică ale 
administraţiei publice locale;

x) iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea 
performanţelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;

y) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate 
prin contractul de administrare, constând din minim 2 autosaşiuri PRB si 2 mijloace de transport (autoturism, 
autoutilitară);

z) montarea - demontarea componentelor iluminatului ornamental - festiv cu ocazia sărbătorilor şi 
evenimentelor festive şi menţinerea în stare de permanenta funcţionare, întreţinerea, repararea şi 
exploatarea acestora;

aa) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau, asociaţia de dezvoltare 
comunitară, după caz.

ART. 9
1. Operatorul va executa lucrările de exploatare, intretinere, reparaţii şi investiţii, conform prevederilor

regulamentului serviciului de iluminat, prezentului caiet de sarcini si contractului de administrare.
2. Operatorul va asigura respectarea cerinţelor de eficienta energetica si a altor cerinţe tehnice stabilite

prin legislaţia si standardele in vigoare, regulamentul si prezentul caiet de sarcini, la achiziţia 
materialelor de iluminat si in activitatea de exploatare.

3. Separat de investiţiile realizate de operator. Municipiul Zalau va executa lucrări de investiţii in
sistemului de iluminat in cadrul contractelor de finanţare nerambursabila, din fonduri europene sau 
naţionale e, funcţie de contractarea acestora.

ART. 10
1. Prestarea activitatii de intretinere,reparaţii curente si si exploatare se va face pe baza Programului

anual de activitate al serviciului de iluminat public, aprobat de consiliul local odata cu bugetul si a 
Programelor lunare de activitate, intocmite de operator in conformitate cu prevederile regulamentului 
si cerinţelor prezentului caiet de sarcini aprobate de către beneficiar.

2. Programul anual de activitate se va depune pana la 01.11 a fiecărui an, pentru anul următor, in
vederea fundamentării bugetului anual al UAT, respectiv al operatorului.

3. Operatorul va prezenta Programul lunar de activitate întocmit pe baza Programului anual, pana la
data de 24 a fiecărei luni pentru luna următoare.

4. Beneficiarul, prin responsabilii din SMSCUP va analiza programul, va verifica în teren impreuna cu
operatorul şi va intocmi procesul verbal de constatare, operatorul având obligaţia de a pune la 
dispoziţie mijlocul de transport necesar.

5. Programul lunar de activitate, vizat de reprezentanţii Direcţiei tehnice, va fi aprobat de administratorul
public.

6. Recepţia lunara a lucrărilor efectuate de către operator se va face pe baza Fişelor de lucru zilnice, 
cantitative si valorice si Centralizatoarelor fizice si valorice lunare ale activitalOr serviciului de 
iluminat public, de către persoanele împuternicite ale beneficiarului şi un reprezentant al 
operatorului, întocmindu-se cu această ocazie un Proces-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

7. Structura cadru a Fisei de lucru zilnice si a Centralizatoarelor fizice si valorice lunare sunt prevăzute
in Anexa nr. 1 si 1.1..a prezentului caiet de sarcini.

8. Lucrările prevăzute in fisele de lucru zilnice efectuate necorespunzător sau neefectuate de către
delegat, nu vor fi recepţionate decât după remedierea deficientelor constatate.

9. Centralizatorul fizic si valoric lunar al activitalor serviciului de iluminat, insotite de fisele de lucru
zilnice se va depune la operator până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei pentru care 
s-au întocmit. Verificarea lucrărilor efectuate de către operator se va face în termen de 5 zile 
lucrătoare de la prezentarea documentelor sus-mentjonate , verificările în teren realizându-se 
împreună cu un reprezentant al beneficiarului, mijlocul de transport fiind pus la dispoziţie de 
operator. în cazul existenţei unor obiecţii din partea beneficiarului, acestea vor fi transmise în scris 
operatorului până la expirarea termenului de verificare a documentelor . în cazul în care obiecţiile
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sunt justificate, operatorul se va conforma cerinţelor exprimate de beneficiar, în termen de maxim 5 
zile lucrătoare de la primirea notificării

10. Perioada de garanţie acordata lucrariior de intretinere si reparaţii este de 1 anigarantia de 
buna execuţie acordata lucrărilor de exploatare si intretinere este distincta de garanţie acordata 
produselor conform fiselor tehnice.

ART. 11
(1) Pe durata contractului operatorul va executa lucrări de investiţii in sistemul de iluminat public, 

conform Programului anual de activitate al serviciului de iluminat public, cu respectarea 
cerinţelor si standardelor prevăzute in caietul de sarcini;

(2) Obiectivele de investiţii publice aferente serviciului de iluminat, ce implică fonduri de la bugetul local, 
se nominalizează în listele anuale de investiţii anexate la bugetul local şi se aprobă odată cu 
acestea prin hotărâri ale autorităţii deliberative;
Obiectivele de investiţii in sistemul de iluminat public se realizează cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie, conform HG 
907/2016, a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
precum şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

(4) Se considera termene relevante pentru executarea planului anual de investiţii,următoarele:
- finalul primelor 3 luni din fiecare an contractual pentru proiectare si obţinerea autorizaţiei de

construire;
- finalul fiecărui an contractual pentru finalizarea execuţiei lucrărilor si intocmirea procesului verbal

de recepţie la terminarea lucrărilor.
(5) Recepţia lucrărilor la obiectivele de investiţii se va realiza in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare, HG 273/1994.
(6) Perioada de garanţie acordata lucrărilor de investiţii va fi de 5 ani; garanţia de buna execuţie a 

lucrărilor de investiţii este distincta de garanţie acordata produselor conform fiselor tehnice.
(7) Operatorul va prelua investiţiile realizate si va asigura exploatarea si intretinerea acestora.

#

CAPITOLUL 3
Sistemul de iluminat public

ART. 12
Operatorul are permisiunea de exploatare, în condiţiile legii, a sistemului de iluminat public, în aria 

administrativ-teritorială Zalau.

ART. 13
Planul de situaţie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat în Anexa nr. 2 si 

. 2J. (pe suport electronic).

ART. 14
Lista punctelor de aprindere este prezentata în Anexa nr. 3.

ART. 15
Inventarul sistemului de iluminat public incluzând clasificarea căilor de circulaţie şi caracteristicile 

acestora, este prezentat în Anexa nr. 4.

ART. 16
Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile şi podurile este prezentat în Anexa nr. 5.

ART. 17
Instalaţiile de iluminat existente destinate punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice, ori a 

unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală nu sunt conectate la sistemul 
de iluminat public.

ART. 18
Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate în Anexa nr. 6.

ART. 19
Căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor (trotuare) sunt prezentate în Anexa nr. 7. 

ART. 20
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Parcurile, spaţiile de agrement, pieţele, târgurile şi altele asemenea sunt prezentate în Anexa nr. 8.

ART. 21
(1) lnstalatiile de iluminat ornamental festiv date in administrare operatorului sunt prevăzute în Anexa nr. 9.
(2) La aceasta data, alimentarea instalaţiilor de iluminat ornamental festiv din municipiul Zalău se face din 
instalaţiiie de iluminat public.

ART. 22 .
Descrierea instalaţiilor, starea fizică şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în Anexa nr. 10. 

ART. 23
Programul de funtionare pentru iluminatui pubiic este prezentate în Anexa nr. 11.

CAPITOLUL 4
Calitatea Serviciului. Indicatori de performanta. Mărimi monitorizate

ART. 24
Scopul serviciului de iluminat public al municipiului Zalău este de a satisface următoarele 

cerinţe de utilitate publică;
• ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
• creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale;
• asigurarea siguranţei circuiaţiei rutiere şi pietonale;
• valorificarea potenţiaiului nocturn al oraşului, în corelare cu planul de dezvoltare urbană 

şi amenajare a spaţiilor
• realizarea unei infrastructuri edilitare moderne şi coerente, ca bază a dezvoltării 

economico-sociale a comunităţii din Zalău;
• funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficientă economică a 

infrastructurii aferente serviciului
• garantarea permanenţei în funcţionarea iluminatului public la parametrii proiectaţi;
• limitarea impactul negativ asupra mediului

ART. 25
Prestarea serviciului se va face de către operator in conformitate cu prevederile Regulamentului 

Serviciului de iluminat public din Municipiul Zalău, care face parte din documentaţia de atribuire, cu 
respectarea indicatorilor de performanta prevăzuţi in Anexa la acesta.

ART. 26
(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile de calitate si continuitate ce trebuie asigurate si 

respectate de către operator in prestarea serviciului.
(2) Autoritatea executiva a administraţiei publice locale, prin personalul imputernicit.din SMSCUP, va 

monitoriza respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului ; personalul responsabil va controla 
prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea depusă de către 
operator, iar în cazul în care rezultă neconformităţi va încheia un proces-verbal de constatare, proces- 
verbal în care se vor menţiona deficienţele constatate şi termenul de remediere al acestora.

(3) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale va aplica masurile 
stabilite in secţiunea ^4-Raspunderea contractuala in contractul de administrare a serviciului public de 
iluminat public in Municipiul Zalau;

(4) Operatorul este obligat sa respecte obligaţiile contractuale.
(5) In cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către operator, se vor aplica prevederile contractului 

de administrare.

ART. 27
Operatorul va monitoriza în cadrul contractului următoarele:
(1) . Durata standard de funcţionare anuală a ip (T)-ore

a. Durata şi programul de funcţionare anuală a iluminatului iluminatul stradal (rutier si pietonal )si 
ornamental (Ts) - ore

b. Durata şi programul de funcţionare a iluminatului festiv, pe parcursul unui an (Tf) - ore
(2) . Puterea instalată (Pi) - kW

a. Putere instalată iluminat iluminatul stradal (rutier si pietonal )si ornamental (Pi s) - kW
b. Putere instalată iluminat festiv (Pi f) - kW

(3) . Numărul aparatelor de iluminat, total si pe tipuri
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(4) . Numărul punctelor de aprindere
(5) . Lungimea străzilor cu reţea de iluminat public
(6) . Lungimea reţelei de iluminat public pe tipuri: reţea aeriana clasica, reţea aeriană torsadată, reţea

subterană
(7) . Numărul de reclamaţii

a. Număr de reclamaţii justificate
b. Număr de remedieri neprogramate (pe elemente ale sistemului de iluminat: reţea electrică aeriană,

reţea electrică subterană, stâlpi, accesorii electrice, lămpi, aparate de iluminat)
c. Timpul de remediere a unei defecţiuni - ore (pe elemente ale sistemului de iluminat: reţea electrică

aeriană, reţea electrică subterană, stâlpi, accesprii electrice, lămpi, aparate de iluminat)
(8) . Puterea medie instalată pe aparat de iluminat - kW/buc.
(9) . Raport lungime reţea de alimentare/lungime străzi cu iluminat public - %
(10) . Pondere străzi cu iluminat public în total străzi (se referă la lungimi) - %
(11) . Număr specific de aparate de iluminat - buc/locuitor
(12) . Pondere consum energie electrică pentru iluminatul festiv în total consum iluminat public - %
(13) . Pondere reţea electrică subterană în total reţea electrică - %
(14) . Pondere reclamaţii justificate în total reclamaţii - %
(15) . Costul specific de funcţionare - Ron/kW instalat, respectiv Euro/kW instalat
(16) . Cost specific pe AIL (Aparat de Iluminat) - Ron/Ail, respectiv Euro/Ail
(17) . Cost specific întreţinere - Ron/kW instalat, respectiv Euro/kW instalat
(18) . Număr aparate de iluminat raportat la număr puncte de aprindere
(19) . Putere medie instalată pe punct de aprindere, kW/buc puncte aprindere
(20) . Putere medie instalată pe km de stradă, kW/km

ART. 28
Pentru lucrările de investiţii realizate in cadrul contractului, precum si pentru investiţiile de 

modernizare si extindere a sistemului de iluminat public realizate de către beneficiar date in 
administrare operatorului, operatorul va monitoriza următorii parametri luminotehnici:

(1). Parametrii luminotehnici - Uniformitatea pe zona de calcul

Uniformitate generala a luminantei/iluminării în urma modernizării pe fiecare categorie a căii de
circulaţie

Uo^O,4(40%) pentru cai de circulaţie în clasele M2, M3a/b/c, M4a/b,
Uo^O,35(35%) pentru cai de circulaţie în clasele M5, M6 

Uniformitate longitudinala a luminanţei în urma modernizării pe fiecare categorie a căii de circulaţie

UI ă 0,7(70%) pentru căi de circulaţie în clasele M2 
UI â 0,7(70%) pentru căi de circulaţie în clasele M3a 
UI ^ 0,6(60%) pentru căi de circulaţie în clasele M3b 
UI ^ 0,5(50%) pentru căi de circulaţie în clasele M3c 
UI ^ 0,6(60%) pentru căi de circulaţie în clasele M4a 
UI ^ 0,5(50%) pentru căi de circulaţie în clasele M4b 
UI ^ 0,4(40%) pentru că de circulaţie în clasele M5 
UI ^ 0,4(40%) pentru căi de circulaţie în clasele M6

(2). Parametrii luminotehnici - Indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central si
periferic

TI ^ 10% pentru căi de circulaţie în clasele M2 
TI ^ 15% pentru căi de circulaţie în clasele M3 a/b/c 
TI ^ 15% pentru căi de circulaţie în clasele M4 a/b 
TI 5 15% pentru că de circulaţie în clasele M5 
TI S 15% pentru căi de circulaţie în clasele M6

(3). Valoarea facturii reprezentând energia reactivă va fi zero.

(4). Parametrii luminotehnici - Nivelul de luminantă. pentru căile de circulaţie auto

Luminanţa medie Lmed
Lmed â 1,5 pentru căi de circulaţie în clasele M2
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Lmed ^ 1 pentru căi de circulaţie în clasele M3a 
Lmed â 1 pentru căi de circulaţie în clasele M3b 
Lmed â 1 pentru căi de circulaţie în clasele M3c 
Lmed 2 0,75 pentru căi de circulaţie în clasele M4a 
Lmed ă 0,75 pentru căi de circulaţie în clasele M4b 
Lmed ^ 0,5 pentru că de circulaţie în clasele M5 
Lmed â 0,3 pentru căi de circulaţie în clasele M6

(5). Parametrii luminotehnici - Nivelul de iluminare, pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone 
pietonale, piste pentru biciclete

Iluminarea medie orizontală Emed
Emed â 7,5 pentru căi de circulaţie în clasele P3 
Emed ^ 5 pentru căi de circulaţie în clasele P4 
Emed â 3 pentru căi de circulaţie în clasele P5

Iluminarea minimă orizontală Emin 
Emin â 1,5 pentru căi de circulaţie în clasele P3 
Emin â 1 pentru căi de circulaţie în clasele P4 
Emin â 0,6 pentru căi de circulaţie în clasele P5

(6). Parametrii luminotehnici - Raportul de continuitate (al iluminării pârtii carosabile a unui drum)(SR)

SR ă: 0,5 pentru căi de circulaţie în clasele M2, M3a/b/c, M4a/b, M5, M6

ART. 29
(1) Operatorul va monitoriza si raporta beneficiarului cu frecventa anuala, in termen de 7 zile de la 

încheierea anului, la nivelul întregului sistem de iluminat public, inclusiv pentru toate investiţiile date 
in administrare operatorului, mărimile monitorizate, prevăzute la art 27.

(2) Operatorul va monitoriza si raporta beneficiarului cu frecventa trimestriala si anuala realizarea 
indicatorilor de performanta conform regulamentului serviciului la nivelul întregului sistem de 
iluminat public, inclusiv investiţiile date in administrare , in termen de 7 zile de la încheierea anului, 
respectiv trimestrului, precum si planul de masuri pe care-l va implementa, in caz de nerealizare a 
indicatorilor.

(3) Parametrii luminotehnici prevăzuţi la art.28 se vor măsură si raporta cu următoarea frecventa:
-la finalizarea lucrărilor de investiţii executate de operator in cadrul contractului, pentru lucrările de 
investiţii realizate de operator, cerinţa necesara pentru recepţia lucrărilor;
-conform cerinţelor finanţatorului, in cazul investiţiilor realizate cu finanţări nerambursabile, 
daca acestea vor fi cerute;

ART. 30
Netransmiterea informaţiilor la termen, ori furnizarea de informaţii eronate sau incomplete atrage 

răspunderea operatorului, conform prevederilor Contractului de administrare si ale Regulamentului 
serviciului.

ART. 31
Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:

a. verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune,
posturilor de transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat, aferente SIP;

b. corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c. controlul calităţii serviciului asigurat;
d. întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
e. menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public;
f. măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;
g. întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei

exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
h. respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
i. funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
j. respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
k. respectarea regulamentului serviciului, care face parte din contractul de administrare;
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l. funcţionarea pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea
costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

m. menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora, prin 
urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea 
acestora, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente;

n. îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificaţi în regulamentul serviciului;
o. realizare de investiţii în condiţii de eficienţă energetica in sistemului de iluminat public în

conformitate cu proiectele tehnice întocmite de către operator si aprobate de către consiliul 
local;

p. un sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind orice
problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi 
indicatori de performanţă ai serviciilor de iluminat, conform art. 108 din Regulamentul 
Serviciului de iluminat public. Sistemul va fi organizat sub forma unui dispecerat cu program 
24 de ore din 24;

q. asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr
suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

r. urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă aprobaţi pentru serviciul de iluminat
public se va face de către operator, cu respectarea cerinţelor de monitorizare si raportare 
din prezentul caiet de sarcini, art. 25 - 30;

s. instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările
noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din 
domeniu;

t. informarea utiiizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce
se vor efectua la sistemul de iluminat pubiic;

u. garantarea dreptului cetăţeniior din municipiul Zalău la un spaţiu public de calitate;
V. garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public.

ART. 32
{1)Caracteristicile tehnice, de calitate si de performanta energetica ale materialelor folosite de către 

operator în cadrul prestării serviciului de iluminat public vor satisface obligatoriu cerinţele minimale 
prevăzute în Anexa nr. 12. precum si cerinţele Studiului de fezabilitate pentru obiectivul - 
“Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalau - Etapa III, pus la 
dispoziţie operatorului; operatorul are obligaţia prezentării fişelor tehnice şi a documentelor 
solicitate în cadrul fişelor tehnice din Anexa nr. 12 pentru materialele folosite, odată cu 
documentaţia tehnico-economica depusa in vederea aprobării de către Consiliul local, 
repsectiv obţinerea autorizaţiei de construire cat si odata cu situaţiile de lucrări.

{2)Corpurile de iluminat folosite în cadrul exploatării si întreţinerii sistemului de iluminat public cat si la 
realizarea investiţiilor in sistemul de iluminat public vor fi echipate cu sistem de telegestiune, avand 
caracteristicile prevăzute in Anexa 12 si vor fi integrate in sistemul de telegestiune in curs 
de finalizare recepţie la terminarea lucrărilor, la aceasta data;

(3)La realizarea investiţiilor in sistemul de iluminat public, operatorul va avea in vedere atat in etapa de 
proiectare cat si in cea de execuţie, respectarea cerinţele Studiului de fezabilitate pentru obiectivul 
-“Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalau - Etapa III, pus la 
dispoziţie operatorului si a cerinţelor minimale prevăzute în Anexa nr. 12 la prezentul caiet de 
sarcini referitor la caracteristicile tehnice, de calitate si de performanta.

ART. 33
în cadrul programului de activitate pentru activitatea de exploatare, întreţinere si reparaţii 

curente operatorul va respecta următoarele cerinţe:
- înlocuirea corpurilor de iluminat deteriorate se va face cu corpuri de iluminat cu LED

echipate cu sistem de telegestiune, avand caracteristicile prevăzute in Anexa 12 si 
integrarea in sistemul de telegestiune in curs de finalizare recepţie la terminarea lucrărilor 
la aceasta data;

- operatorul are obligaţia de a integra toate corpurile cu led si telegestiune instalate in cadrul
contractului, dar si cele care au fost instalate anterior in cadrul contractelor de delegare ( 
pregătite, respective echipate complet)in sistemul de telegestiune;

- in cazul corpurilor de iluminat echipate cu lampi( sodiu, mercur sau incadescente) , altele
decât Led defecte, se va face înlocuirea corpului cu corpuri cu LED din recuperări , ca 
prioritate, pana la epuizarea stocurilor si abia apoi se va face înlocuirea lămpilor de 
iluminat defecte cu lămpi de iluminat sodiu de inalta presiune, cu excepţia situaţiilor 
privind înlocuirea de lămpi fluorescente aferente iluminatului pietonal si ornamental in 
care nu este posibila din motive tehnice înlocuirea lămpilor de iluminat defecte cu lămpi 
cu vapori de sodiu, acestea urmând a fi înlocuite cu lămpi de acelaşi tip, avand 
caracteristicile prevăzute in Anexa 12.
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- operatorul va utiliza in activitatea de service, corpurile de iluminat cu LED dezafectate din 
zonele unde reteua a fost modernizata, acestea urmând a fi cuprinse in situaţiile de lucrări 
la valoarea zero;

ART. 34
(1) Operatorul are obligaţia de a monta instalaţiile de iluminat ornamental - festiv astfel încât să nu existe în 

nici un moment pericol de electrocutare; operatorul are obligaţia de a respecta toate normativele şi 
reglementările în vigoare privind realizarea instalaţiilor (înălţimi admise pentru montarea de elemente 
decorative, tensiuni de alimentare, etc.). Pe perioada funcţionării instalaţiilor de iluminat ornamental - festiv 
prestatorul va asigura echipă de intervenţie, zilnic, în vederea remedierii tuturor defectelor apărute.
(2) Operatorul nu are dreptul de a instala pe SIP cabluri sau alte instalaţii, reclama, etc decât cele 
prevăzute de Legea 230/2006 cu modificările ulterioare( LEGE Nr. 57/2022 din 17 martie 2022); pe 
investiţiile realizate din fonduri europene nu se vor instala nici un fel de echipam''ente, nici iluminat 
festiv, fara acordul expres al beneficiarului, in urma unei solicitări scrise a operatorului;

CAPITOLUL 5
Exploatarea si întreţinerea sistemului de iluminat

ART. 35
Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu 

respectarea procedurilor specifice de:
a) admitere la lucru;
b) supravegherea lucrărilor;
c) scoatere şl punere sub tensiune a instalaţiei;
d) control al lucrărilor.

ART. 36
Lucrările de exploatare şi întreţinere vor avea în vedere exploatarea şi întreţinerea întregului sistem de 

iluminat si vor cuprinde:

a. lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea
permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru 
remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor;

b. revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate
periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor 
piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare 
planificată;

c. reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor
programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii 
proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai 
prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

ART. 37
în cadrul lucrărilor operative se vor executa:

a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de 
iluminat şi accesorii;

b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale 
instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;

c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor 
deranjamente;

d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune ( lucrări de investiţii) în conformitate cu 
regulamentele în vigoare;

e) analiza stării tehnice a instalaţiilor;
f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de 

iluminat;
g) supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie;
h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum 

ar fi: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură;
i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de.iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau 

deosebite;
j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;
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k) intervenţii ca urmare a unor sesizări.

ART. 38
în cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii:

a) revizia aparatelor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, 
siguranţă etc);

b) revizia cutiilor de.conexiuni;
c) revizia liniei electrice aflată în proprietatea beneficiarului şi aparţinând sistemului de 

iluminat public.

ART. 39
La lucrările de revizie tehnica la aparatele de iluminat pentru verificarea bunei funcţionări se 

lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul 
lucrului sub tensiune.

ART. 40
La intretinerea si revizia aparatelor de iluminat se vor executa următoarele operaţii;

a) ştergerea aparatului de iluminat (reflectbareie şi structurile de protecţie vizuală);
b) înlocuirea componentelor, dacă există o defecţiune;
c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

ART. 41
La întreţinerea şi revizia cutiilor de conexiuni se vor realiza următoarele operaţii:

a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare;
b) înlocuirea, după caz, a uşilor cutiilor de conexiuni;
c) refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul.

ART. 42
La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public care face obiectul 
contractului de administrare, se realizează următoarele operaţii:

a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;
b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi;
c) verificarea ancorelor şi întinderea lor;
d) verificarea stării conductoarelor electrice;
e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este 

cazul;
f) îndreptarea, după caz, a consolelor;
g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;
h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;
i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de 

protecţie la armătura stâlpului, legătură la priza de pământ etc.);
j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.

ART. 43
Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor tehnice în 

vigoare si/sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.

ART. 44
Reparaţiile curente se execută la:

a) corpuri de iluminat şi accesorii;
b) cutii de conexiuni;
c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.

ART. 45
în cadrul reparaţiilor curente la corpurile de ijuminat şi accesorii se vor executa următoarele:
a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare conform prevederilor ART.32 din prezentul caiet de sarcini;
b) ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de 

protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat;
c) înlăturarea cuiburilor de păsări;
d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni 

neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare;
e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică;
f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.

ART. 46
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în cadrul reparaţiilor curente la cutiilor de conexiuni se execută următoarele:
a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor;
b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
c) verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele

iniţiale (prevăzute în proiect);
d) verificarea şi strângerea contactelor;

ART. 47
în cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se 

execută următoarele lucrări:
a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă

tensiune şi alte obiective;
b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor

necesare de coexistenţă;
c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia

fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public;
d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea

măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor;
e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi;
f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor;
g) repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc,

strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie;
h) verificarea stării conductoarelor electrice;
i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15®/o din

secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături, 
rosături ori lipsa izolaţiei;

j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface
legătura;

k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu
este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate 
izolatoarele deteriorate;

l) la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele 
corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;

m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt
deteriorate sau corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. 
Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;

n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi 
îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la corpul de 
iluminat, se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va 
măsura şi se va reface priza de pământ, având ca referinţă STAS -urile si prescripţiile tehnice 
în vigoare:

o) în cazul în care, la verificarea săgeţii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de
cele din tabelul de săgeţi, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea 
corespunzătoare.

ART. 48
Periodicitatea reparaţiilor curente pentru cutiile de conexiuni şi reţelele electrice de joasă tensiune 

destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

ART. 49
întreţinerea şi exploatarea iluminatului ornamental - festiv se va realiza astfel:

- verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor de iluminat ornamental festiv;
- corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 

controlul calităţii serviciului asigurat;
- exploatarea şi întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat ornamental festiv pe toată durata 

de funcţionare;
- menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat ornamental 

festiv pe toata durata de funcţionare;
- respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
- asigurarea, pe toată durata de exploatare a iluminatului şi ornamental festiv, de personal calificat şi 

în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor;

ART. 50
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(1) . Montarea si demontarea instalaţiilor de iluminat festiv din inventarul bunurilor conform Anexei 9, la
Caietul de Sarcini, precum si a celor care vor fi achiziţionate de către beneficiar pe durata 
contractului de administrare, se va realiza pe baza unor proiecte de iluminat festiv realizate 
anual si inaintate spre aprobare Primăriei Municipiului Zalau, pana la data de 01.10. a fiecărui an, in 
condiţiile prevăzute in contract, caietul de sarcini si regulamentul serviciului;

(2) . Termenul pentru montarea si conectarea la reteuaua de alimentare cu energie este 01.12. a
fiecărui an. Deconectarea instalaţiilor va fi realizata in perioada 07.01.-15.01 a fiecărui an si 
demontarea in intervalul 15.01- 31.01 a fiecărui an;

ART. 51
Coroanele pomilor şi copacilor, pot să constituie adesea o problemă în asigurarea nivelului şi calităţii 
iluminatului. Toaletar’ea periodică a copacilor este esenţială pentru a permite utilizarea eficientă a aparatelor 
de iluminat. Toaletarea se va realiza de către operatorul serviciului de administrare spatii verzi la solicitarea 
operatorului serviciului de iluminat public, care va supraveghea operaţiunea de toaletare acordând asistenţă 
la nevoie.

ART. 52
Depozitarea şi separarea mecanica pe categorii a produselor şi materialelor rezultate din activitatea de 
exploatare şi întreţinere se va face în conformitate cu reglementările de mediu în vigoare astfel, în momentul 
terminării duratei de viaţă a echipamentelor electrice şi electronice, operatorul se ca asigura ca respecta 
prevederile legislaţie de mediu in vigoare.
în acest sens după incheirea contractului de administrare, operatorul va incheia un contract cu o societate 
de profil, conform legislaţiei în vigoare.

ART. 53
Pentru monitorizarea stării sistemului de iluminat, dar si pentru eficientizarea consumului de energie 

electrica si exploatarea şi intretinerea mai eficienta se va utiliza sistemul de telegestiune aflat in curs de 
implementare la aceasta data.

ART. 54
Operatorul are obligaţia administrării punctului de lucrupus la dispoziţie de Municipiul Zalau şi asigurării 
de personalul calificat conform cerinţelor legale pentru intervenţie si remedierea în 48 de ore a tuturor 
defecţiunilor privind nefunctionarea/functionarea necorespunzatoare a iluminatului public.

ART. 55
Operatorul are obligaţia asigurării dispeceratului 24 ore din 24 şi de a transmite în termen de 30 de 
zile de la semnarea contractului de administrare, numaruîde telefon de la dispecerat, disponibil non-stop.

CAPITOLUL 6
Finanţarea serviciului de iluminat public

Art.56.(1) Finanţarea activitatilor serviciului de iluminat public se va face prin alocaţii bugetare. 
conform art 35 din Legea 230/2006, respectiv sub forma de subvenţii din bugetul local pentru acest 
serviciu, conform Legii 273/2006-Legea finanţelor publice locale.
(2) lnvestitiile vor fi realizate de operator in baza unor documentaţii tehnico-economice realizate cu 
respectarea prevederilor HG 907/2016 si aprobate prin hotararea consiliului local, cu respectarea legii 
finanţelor publice locale.
(3) Valoarea estimata activitatilor serviciului de iluminat public de 2 mii lei, din care 1.000.000 lei 
pentru modernizare (investiţii) si 1.000.000 lei pentru activitatea de intretinere, exploatare si reparaţii 
curente.
(4) Valoarea activitatilor serviciului va fi influenţată anual de gradul de suportabilitate al bugetului 
local, in raport cu necesitatea asigurării activitatilor serviciului.
(5) Operatorul este obligat sa fundamenteze anual valoarea serviciului de Iluminat, in vederea aprobării 
bugetului si asigurării subvenţiei necesare, luând in considerare prevederile Ordinului 77/2007 de aprobare 
a Normelor metodologice de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor pentru serviciul de 
iluminat public, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a 
amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia 
mediului, etc. Odata cu aprobarea bugetului se va aproba si Programului anual de activitate al serviciului 
de iluminat public.
{6)Subventia va fi alocata lunar sau trimestrial, după caz, in limita bugetului aprobat.
(7) Valorile activităţilor serviciului de iluminat public nu cuprind cheltuielile cu energia electrică consumată 
pentru iluminat, care se plăteşte de către beneficiar.
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ART. 57
La realizarea investiţiilor in sistemul de iluminat public, operatorul va avea in vedere atat in etapa de 

proiectare cat si in cea de execuţie următoarele:
(1) . Prescripţiile impuse de standardul in vigoare SR EN 13201: 2016 care prevede condiţiile

(luminanta/iluminare; uniformitate; orbire etc) minime acceptate pentru iluminatul public in UE;
Pentru ca instalaţia de iluminat sa fie eficienta energetic, trebuie sa inregistreze o valoare a 
consumului anuai de energie specifica de max 0,8 (W*h* m*).
Este necesară o cunoaştere corectă a caracteristicilor de reflexie a luminii a suprafeţei carosabilului 
pentru a îndeplini criteriul mai sus menţionat;

(2) . Siguranţa traficului - Atat pentru automobiiisti cat si pentru pietoni lumina este sinonima cu o
creştere a siguranţei . Participantul la trafic distinge mai bine obstacoleie si identifica mai uşor 
semnalizările. Sensibilitatea la perceperea contrastelor va creste, acuitatea sa vizuala variaza de la 
3/10° la 7,5/12°; limitele câmpului sau vizual si abilitatea sa de apreciere a distantelor vor deveni 
normaie;

(3) . Sentimentul de securitate. Pentru pietoni lumina are virtuti de liniştire si conferă un sentiment de
securiatate. Daca este dificil “sa masori sentimentele”, totuşi anchetele au demonstrat de la ce punct 
un iluminat performant cântăreşte si constituie un factor important in aprecierea calitati vieţii unei 
comunităţi. Un iiuminat de calitate face ca oamenii sa se simtă in siguranţa si mai protejaţi, ii 
incurajeaza sa iasa seara, imbunatateste viata sociala si culturala a unui oraş;

(4) . Confortul vizual. Ambientul luminos confortabil este influenţat de distribuţia iuminantelor atat in
plan util-carosabilul, cat si in câmpul vizual al observatorului. Minimalizarea importantei acestei 
criteri de calitate duce la realizarea unor sisterrie de iiuminat necorespunzatoare cu efecte negative 
asupra circuiatiei rutiere si pietonale. Efectele distribuţiei necorespunzatoare a Iuminantelor, conduc 
la apariţia fenomenuiui de orbire de inconfort si incapacitate, cu consecinţe directe asupra siguranţei 
desfăşurării traficului rutier;

(5) . Elaborarea de proiecte luminotehnice folosind un factor de menţinere de 0,8 aplicabil pentru
aparatele de iluminat echipate cu un sistem de etansare a compartimentului optic SI accesorii 
electrice de minim IP66 pentru fiecare lucrare de investii, respectând standardele si normativele in 
vigoare si folosind un program de calcul luminotehnic de tip Dialux sau similar, conform cerinţelor
din Anexa12.

(6) . Pentru lucrările de refacere se aplica prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr.189 din 25.06.2020
privind actualizarea Regulamentului pentru emiterea avizului de executare lucrări la reţelele 
tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public si privat al municipiului Zalau, a normelor si 
tehnologiei de refacere, cu modificările si completările ulterioare.

ART. 58
Execuţia lucrărilor în cadrul exploatării si intretinerii sistemului de iluminat public cat si realizarea investiţiilor 
in sistemul de iluminat public se vor face cu respectarea intocmai a cerinţelor Studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul -“Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalau - Etapa III, si a 
cerinţelor din anexa 12 la prezentul caiet de sarcini, aplicabile, astfel:

(1) . In vederea realizării lucrării se impune ca stâlpii, prevăzuţi cu fundaţii turnate din beton, sa aiba
montate inca din faza de turnare cate doua tuburi din PVC cu dn=50 mm pentru trecerea cablului 
precum si a platbenzii de otel care face legătură stâlpului la priza de pamant comuna. Stâlpul se va 
fixa cu piuliţe corespunzătoare buioanelor, după aşezarea perfect orizontala peste placa de baza;

(2) . După fixarea staipului si intarirea fundaţiilor suprafaţa din jur se va sclivisi sau se va acoperi cu
pamant vegetal pentru a nu permite baitirea apei; Stalpui va fi prevăzut cu usita de vizitare pentru 
accesul la placa de conexiuni. Alimentarea stâlpului se face în modul intrare/iesire si se realizează 
cu cablu de tipul CYABY. De pe placa de conexiuni se fac racordurile la corpurile de iluminat;

(3) . Pentru a optimiza traseui cablurilor astfel incat căderile de tensiune sa fie minime se vor concepe
circuite cu lungimi optime astfel incat se sa alimenteze cat mai multe aparate de iluminat pe un 
circuit. Pentru lucrările, pana in 500m, se vor realiza racordări ia blocurile de măsură si protecţie 
existente. Pentru cele pe zone mai lungi peste 500m se va verifica daca este nevoie de un bloc nou 
. In cazul in care este nevoie de unul nou acesta se va amplasa in centrul de greutate al 
consumului, fiind racordat in postul de transformare cel mai apropiat. Dimensionarea blocului de 
măsură si caracteristiciie tehnice ale acestuia vor trebui prezentate in cadrul proiectului tehnicr

(4) . Atat la blocul de măsură si protecţie cat si la toti stâlpii LES 0,4 kV, vor fi prevăzute prize de
pamant de max. 4 ohmi. Pentru asigurarea protecţiei reţelei de iluminat si a realizării instalaţiei de 
legare la pamant, odata cu executarea reţelei de cablu in acelaşi profil de sânt se va monta pe tot
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traseul, paralel cu acesta o platbanda de Ol.Zn 25x4 mm, acest electrod orizontal se leaga la 
prizele de pamant proiectate. Fiecare stâlp metalic al reţelei va fi prevăzut cu borna de pamantare 
(şurub M10) se va racorda la electrodul orizontal din platbanda de Ol.Zn 40x4 mm ;

(5) . Pentru protejarea cablului la trecerea prin fundaţia stâlpului se prevede ţeava PVC (rigid sau flexibil)
dn=50 mm. Pozarea cablului de energie se va realiza in tubulatura de protecţie, cablul urnmand a 
fi pozat cu preponderenta prin zona verde, la o adâncime de cca.0,8 metri, profil de sânt de tip M, 
cu respectarea distantelor normate fata de celelalte obiective, in acest sens se vor respecta 
distantele de apropiere prevăzute in normativ ;

(6) . La pozarea cablurilor nu se vor arunca peste cablu cărămizi, piatra sau bucăţi de beton, rezultate ca
urmare a spargerilor de borduri sau platforme betonate. Peste cablu, in profilul de sânt de tip M se 
va monta un strat de nisip si folie avertizoare din PVC ;

(7) . La subtraversarile de străzi, parcari, aleii carosabile se va prevede profil de sânt ” T ” care va
cuprinde tuburi de protecţie pentru cabluri, din PVG-G cu dn=50 mm. Toate suprafeţele se vor 
reface la starea lor iniţiala, iar excedentul de pamant rezultat din săpătură se va transporta intr-un 
loc de depozitare indicat de beneficiar.

(8) . Toate confecţiile metalice de pe stâlpi, inclusiv cele îngropate vor fi zincate.
La pozarea cablurilor se vor respecta toate prevederile normativului NTE 007/08/00 
Nr. 38 din 20 martie 2008pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea reţelelor 
de cabluri electrice), în special cele din tabelul nr. 5, “Distanţe minime între cablurile pozate în 
pământ şi diverse reţele, construcţii sau obiective”. Săpătura în zona traseelor de cabluri existente 
se va realiza numai manual, cu supraveghere din partea personalului de exploatare al Distribuţie 
Energie Electrica Remania. De asemenea pe tot traseul cablurilor săpăturile se vor realiza cu 
atenţie cuvenită în zonele de coexistenţă cu alte utilităţi, după cum reiese din avizele solicitate prin 
certificatul de urbanism;

(9) . După terminarea lucrărilor de pozare a cablurilor, trotuarele, bordurile carosabilului, carosabilul şi
zonele verzi, vor fi refăcute la starea lor iniţială. Pământul şi alte resturi rezultate din săpături vor fi 
încărcate în autobasculante şi transportate în afara oraşului, în locurile indicate de beneficiar;

(10) . La pozarea cablurilor se va prevedea o rezervă de cablu pentru compensarea deformărilor 
şi pentru a permite înlocuirea capetelor terminale şi a manşoanelor. Pentru rezervare, la 
capetele terminale se va prevedea lungimea necesară refacerii o singură dată a capătului 
terminal respectiv;

(11) . Razele minime de curbură ale cablurilor ce trebuie respectate la manevrări şi la fixare, în cazul în 
care nu sunt indicate de unităţile producătoare pentru cablurile cu izolaţie şi manta din PVC armate 
sau nearmate sunt;
■ cu conductoare rotunde; 15 D;
■ cu conductoare sector; 20 D.

(12) . Adâncimea minimă de pozare a cablurilor de energie electrică cu tensiunea nominală până la 0,4 
kV va fi de min. 0,8 m. Cablurile se pozează în şanţuri, între două straturi de nisip de cca. 10 cm 
fiecare, peste care se pune folie avertizoare. Peste folia avertizoare se pune pământul rezultat din 
săpături, din care s-au îndepărtat prin greblare, corpurile care ar putea deteriora cablele.

(13) . Ordinea de aşezare a cablurilor electrice in trotuare dinspre clădire spre carosabil este;
- cabluri de distribuţie de joasa tensiune
- cabluri de distribuţie de medie tensiune
- cabluri telefonice, fir pilot
- cabluri de joasa tensiune iluminat public

(14) . Distanţa minimă pe orizontală între cabluri pozate în pământ cu tensiunea de 1-20 kV, va fi de 7 
cm. Distanţa se măreşte la 25 cm în cazul cablurilor monofazate pozate în treflă (MT).

(15) . Si la subtraversarea drumurilor şi la intrarea în clădiri, cablurile vor fi protejate în tuburi de PVC; 
tuburile trebuie să aibă un diametru interior egal 1,5 x diametrul exterior al cablului.
La subtraversarea căilor de circulaţie (drumuri) adâncimea de pozare va fi de minim 1m, cablurile 
de energie electrică se vor introduce în tuburi sau ţevi. Ţevile diri materiale termoplastice (PVC) se 
recomandă a fi tip construcţie grea. Raportul dintre diametrul interior al tubului şi diametrul exterior 
al unui cablu trebuie să fie;
• minim 2,8 în cazul tragerii a 3 cabluri monofazate în acelaşi tub;
■ minim 1,5 în cazul tragerii unui singur cablu în tub.

(16) . La pozarea tuburilor PVC se va turna un strat de beton de cca. 110 mm grosime pe fundul 
şanţului, pe toată lăţimea acestuia şi pe toată lungimea +200-300 mm de la bordură cu o înclinaţie 
de cel puţin 0,1 % spre unul din capete (pentru a nu opri apa în tub) şi apoi se va turna al doilea 
strat de beton de cca. 100 mm grosime peste tuburile de protecţie pe aceeaşi lungime şi lăţime ca 
primul strat;

(17) . Umplerea şanţului cu pământ se va face în straturi succesive de cca. 200 mm grosime, bine bătute 
cu maiul. Extremităţile tuburilor trebuie obturate, astfel încât cablul să rămână fixat axial în tubul de 
trecere. Tragerea cablului prin subtraversări se va face numai cu ajutorul ciorapului sau a capului de 
tras;

(ORDIN
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(18) . Distanţe minime pe orizontală între cabluri; 10 cm in cazul cablurilor de energie si 0,5m in cazul 
cablurilor altor unitati (telecomunicaţii, etc);

(19) . Pozarea cablurilor se face prin derularea acestora de pe tamburi (sprijiniţi pe capre de derulare). 
După ce se laşa o rezerva de cca. 2 m cablul se taie ;

(20) . După pozarea cablurilor si fixarea acestora pe console si suporţi metalici se executa capetele 
terminale;

(21) . învelişurile metalice ale cablurilor de j.t. si conductoarele de nul ale acestor cabluri se vor lega la 
priza de pamant a BMPIIP-ului respectiv;

(22) . La executarea instalaţiei de legare la pamant vor fi aplicate prevederile fisei tehnologice FS 4/86 si 
îndreptarul de proiectare si execuţie a instalaţiilor de legare la pamant IRE-lp 30/90 si IRE-lp 35/90;

(23) . Dacă cu ocazia executării lucrărilor de săpături sunt descoperite instalaţii subterane nesemnalizate 
în prealabil, se va opri şi se va stabili natura acestor instalaţii, şeful de lucrare luând măsuri pentru 
evitarea deteriorării instalaţiilor respective. Deasemenea vor fi respectate condiţiile din avizele de 
coexistenţă, mai ales în privinţa acordării asistenţei tehnice;

(24) . Săpăturile în apropierea cărora se circulă vor fi marcate vizibil şi prevăzute cu mijloace de 
protecţie corespunzătoare pentru prevenirea căderii mijloacelor de transport sau a persoanelor;

(25) . Pământul provenit din săpături trebuie aşezat la o distanţă de cel puţin 0,5 m de la marginea 
pereţilor săpăturilor.

(26) . La verificările pentru linii electrice în cablu se va folosi Nomenclatorul verificărilor pentru linii 
electrice de energie în cablu conform PE 116/94 ce cuprinde:
• verificare manta (înveliş de protecţie) din PVC sau PE;
■ verificarea continuităţii şi identificarea fazelor;
■ verificarea rezistenţei ohmice la conductoare şi ecrane;
■ verificarea rezistenţei de izolaţie;

(27) . înainte de inceperea lucrărilor se va lua legătură cu deţinătorii de reţele edilitare in vederea 
acordării de asistenta tehnica, executantul se va conforma avizelor emise de aceştia.

ART. 59
Proiectarea lucrărilor şi instalaţiilor se va efectua conform standardelor, prescripţiilor, instrucţiunilor şi 

normativelor în vigoare:
■ NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor 
electroenergetice împotriva supratensiunilor;
■ I 7/2013 -Normativ de proiectare şi execuţie a instalaţiilor electrice, cu tensiuni până la 1000V;
■ NTE 07/08 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice, aprobat prin 
Ordin Nr. 38 din 20 martie 2008pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea 
reţelelor de cabluri electrice;

■PE 116/94 - Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice;
■PE 118/92 - Regulament general de manevrare a instalaţiilor electrice;
■PE 121/70 - Instrucţiuni pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor de legare la pământ;
■PE 132/1983 - Normativ privind proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică;
■PE 144 - Regulament pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă 
tensiune;
■ 1 RE-lp-35/2-92 îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ; 
■2.RE-FT-35Execuţia, exploatarea şi întreţinerea reţelelor electrice de joasă tensiune cu 
conductoare torsadate;
■3.1.RE-I42 - Instrucţiune de lucru sub tensiune în instalaţii electrice de joasă tensiune;
■FC-1 - Pozarea cablurilor de energie electrică pentru tensiune până la 35 kV;
■ FC-15 - Montarea manşoanelor şi a cutiilor terminale la cablurile de 1 kV cu conductor multifilar şi 
izolaţie din PVC;
■I.Lj - Ip - 8 îndrumar de proiectare a reţelelor electrice de joasa tensiune cu conductoare 
torsadate izolate
■Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice, nr. 
65/2006.
Standarde
■ STAS 2612/87 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise.
■ STAS 12604/86 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Condiţii Generale.
■ STAS 12604/4 - 89 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Prescripţii.
■ STAS 12604/5 - 90 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Prescripţii de proiectare, execuţie şi 
verificare.
Standarde de calitate şi mediu:
■ ISO 9001, ISO 14001;
■ L 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului
■ L 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
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■ L 92/2021 privind regimul deşeurilor;
■ HG 349/2005 Hotărârea de guvern privind depozitarea deşeurilor;
• OG 95/1999 - privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii 
tehnologice industriale;
■ L 440/2002 - pentru aprobarea OG 95/1999 - privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, 
echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;
■Ordin 293/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind calitatea lucrărilor de montaj 
pentru utilaj tehnologic, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale.

Reglementari pentru serviciul public
■ ORDIN Nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
iluminat public*);
• Ordinul ANRSC Nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 
de iluminat public
■

■ ORDIN Nr. 77 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public
■ ORDIN
infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat 
public*)
■ LEGEA Nr. 230/2006 din 7 iunie 2006-Legea serviciului de iluminat public

Nr. 5/93 din 20 martie 2007pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea

Standarde de iluminat:
• SR EN 40-1:1994, Stâlpi pentru iluminat. Definiţii şi termeni, câre defineşte tipurile de stâlpi pentru 
iluminatul public şi termenii specifici pentru elementele constructive;
•SR EN 40-2:2006, Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 2: Cerinţe generale şi dimensiuni, care 
stabileşte cerinţele şi dimensiunile pentru stâlpi de iluminat public, console, compartimente electrice, 
trecerile cablurilor şi bornelor de legare la pământ. Standardul se aplică stâlpilor de iluminat care nu 
depăşesc înălţimea de 20 m, având corpuri de iluminat montate în vârf şi stâlpilor cu consolă care 
nu depăşesc înălţimea de 18 m, având corpuri de iluminat cu intrare laterală.
•SR EN 40-4:2006, Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpi pentru ilumina-tul 
public de beton armat şi beton precomprimat;
•SR EN 40-5:2002, Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel;
•SR EN 40-6:2002, Stâlpi pentru iluminat public. Partea , 6: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de 
aluminiu

Aceste cinci standarde stabilesc cerinţele pentru stâlpii de iluminat public de oţel, beton armat, 
beton precomprimat, aluminiu şi materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre. Ele 
cuprind cerinţele specifice pentru materiale şi dimensiuni, pentru protecţia împotriva şocului mecanic 
şi a coroziunii. De asemenea, sunt cuprinse şi metodele de realizare a controlului conformităţii şi 
criteriile de acceptanţă. Standardele mai prevăd şi'condiţii de performanţă în caz de şoc provocat de 
impactul cu vehicule.
•SR EN 13201-1 :2016 
•SR EN 13201-2 : 2016 
•SR EN 13201-3 : 2016 
•SR EN 13201-4 : 2016
• NP-062-2002 - Ghidul pentru proiectarea sistemului de iluminat rutier si pietonal

Intocmity \
sef servjfciui'MjSCUPiing Rodica Ciurte 
DT SM3CU#RC
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ANEXA NR. 1 - LA CAIETUL DE SARCINI 
SADP ZALAU 
Fisa nr......

DATA:

Şef echipaj:FIŞA DE LUCRU ZILNICA Componenţa echipaj:
PENTRU ACTIVITATILE SERVICIULUI DE ILUMINAT

PUBLIC Nr. înmatriculare maşină:

ACTIVITATILE SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLICData Data Tip sursa 
luminoasa / 

corp de 
iluminat 
inlocuite

Tip sursa 
luminoasa / 

corp de 
iluminat 
montate

Nr. Identif 
stâlp

Nr. TOTAL 
VALOARE 

MATERIALE 
- LEI FARA TVA-

ADRESACrt.
sesizare execuţie TIPUL LUCRĂRII EXECUTATE CANT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTAL INTERVENŢII 0 0
Reprezentant Nume, Prenume SemnăturaNume, PrenumeSemnătura Reprezentant

Operator Primăria Municipiului Zalău:Semnături:



ANEXA NR. 1.1 - LA CAIETUL DE SARCINI 
SADP ZALAU 
Nr. înregistrare din

CENTRALIZATOR FIZIC SI VALORIC LUNAR AL ACTIVITATILOR SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ZALAU
, ANUL 2023_____________________________________________LUNA,

Total valoare fara 
TVASpecificaţie CantitateTipul lucrărilor executate/materiale UMNr, Crt,

Cheltuieli materiale, din care:1.

Cheltuieli cu forţa de munca:2.

Cheltuieli de exploatare (l+2)A^aloare activitate 
serviciu de iluminat public (exclusiv TVA)I.

Cheltuieli de exploatare (l+2)A^aloare activitate 
serviciu de iluminat public (inclusiv TVA)n.

Beneficiar 
Municipiul Zalau

Operator 
SADP ZALAU
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ANEXA NR. 3 - LA CAIETUL DE SARCINI%

PUNCTE DE APRINDERE ILUMINAT PUBLIC
Denumire loc consumNr.crt.

ILUMINAT PUBLIC LAMPADAR IZ, DUMBRAVA, NR. 
2, BL. H 15 5940406000009735201

ILUMINAT PUBLIC PTA MORII 5940406000009736362

ILUMINAT PUBLIC PT FERMA, STR. MORII 5940406000009736433

ILUMINAT PUBLIC-PT 6 MARTIE, STR. ADY ENDRE 5940406000009738414
ILUMINAT PUBLIC-PT BRADET 1, STR. A. lANCU, NR. 594040600000974183145

ILUMINAT PUBLIC PT BRADET 111, STR. A. lANCU 5940406000009741906
ILUMINAT PUBLIC PT MUNCITORILOR, STR. AVRAM 
lANCU 594040600000974206

7

594040600000974329ILUMINAT PUBLIC- STADION8

ILUMINAT PUBLIC- MIHAI VITEAZUL 12(ILUMINAT 
ORNAMENTAL) 594040600000974466

9

ILUMINAT PUBLIC PT A 28, S. BARNUTIU, NR. 6 59404060000097463310

ILUMINAT PUBLIC PTZ PIETRIŞ, STR. SIMION 
BARNUTIU 594040600000974688

11

ILUMINAT PUBLIC PT GULIVER, BD. M. VITEAZUL, 
NR. 64 594040600000974862

12
ILUMINAT PUBLIC PT ABATOR 1, BD. M. VITEAZUL, 
NR. 39 594040600000974992

13
ILUMINAT PUBLIC PT ABATOR II, BD. M. VITEAZUL, 
NR. 39 594040600000975005

14
ILUMINAT PUBLIC PT COMENRCIAL, ALEEA 
TINERETULUI, NR. 1 594040600000975036

15
ILUMINAT PUBLIC PT POROLISSUM, POROLISSUM, 
NR. 21 594040600000975197

16

ILUMINAT PUBLIC PT CARMANGERIE, STR. SARMAS 594040600000975203
17

ILUMINAT PUBLIC PT CT 14 TBC, POROLISSUM 59404060000097524118

ILUMINAT PUBLIC PT FABRICII BAZA REC. 59404060000097531919

ILUMINAT PUBLIC PTM 54, T. VLADIMIRESCU, NR. 54 594040600000975371
20

ILUMINAT PUBLIC PT PĂCII, NR. 8 59404060000097538821

ILUMINAT PUBLIC FIRIDA, STR. VAIl, NR. 33 59404060000097545622

ILUMINAT PUBLIC PT CT 9 CRESA, RITMULUI, NR. 3 594040600000975470
23

ILUMINAT PUBLIC PT CASNICA CT 4, SF. VINERI, NR. 5940406000009755241524

ILUMINAT PUBLIC PT PUNCT GODSPODARESC, SF. 
VINERI 594040600000975586

25
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ILUMINAT PUBLIC PTM GARNIZOANA, 
METEOROLOGIEI, NR. 14 594040600000975616

26

ILUMINAT PUBLIC PTZ CT D-VA 2, DUMBRAVA, NR. 5940406000009756851527

ILUMINAT PUBLIC-PAB FLORILOR, ANDREI SAGUNA 59404060000097595I
28

ILUMINAT PUBLIC PTZ BLOC 02, BD. M. VITEAZUL, 
NR. 12 594040600000976248

29

ILUMINAT PUBLIC PT V2 SINDICAT, BD. M. 
VITEAZUL, NR. 32 594040600000976545

30

ILUMINAT PUBLIC PA 8001, BD. M. VITEAZUL, NR. 21 594040600000976552
31

ILUMINAT PUBLIC PT PROCURATURA, 22 DEC. 1989 594040600000976743
32

ILUMINAT PUBLIC-PTZ CRASNEI, STR. CERBULUI 59404060000097681133

ILUMINAT PUBLIC CASA DE CULTURA, PIAŢA 1 DEC. 594040600000977160191834

ILUMINAT PUBLIC PTZ TRAI AN 59404060000097724535
ILUMINAT PUBLIC PTZ AIRA, BD. M. VITEAZUL, NR. 5940406000009774296036

ILUMINAT PUBLIC PT RAZBOIENI 59404060000097759737
ILUMINAT PUBLIC-PTM CRISTAL, BD. M. VITEAZUL, 
NR. 28 59404060000097761038

ILUMINAT PUBLIC PT El, V. GELU, NR. 20 59404060000097781839
ILUMINAT PUBLIC-PTZ D-VA NORD, I. NECHITA, NR. 5940406000009778253640

ILUMINAT PUBLIC 1 STANA 59404060000097870941

ILUMINAT PUBLIC-PTZ E 27, V. GELU, NR. 3 59404060000097871642

ILUMINAT PUBLIC PTZ SILVANIA, UNIRII, NR. 2 59404060000097905843

ILUMINAT PUBLIC PTA PLEVNEI 59404060000097942344

ILUMINAT PUBLIC PT CAP, STR. BUJORILOR 59404060000097943045

ILUMINAT PUBLIC PTZ E2, STR. V. GELU, NR. 23 59404060000097952246

ILUMINAT PUBLIC-PTZ B4, 59404060000097953947

ILUMINAT PUBLIC PT SB 36, STR. S. BARNUTIU, SB 15 594040600000979546
48

ILUMINAT PUBLIC PT DR. JUDEŢENE, STR. C. 
COPOSU, NR. 29 59404060000097955349
ILUMINAT PUBLIC PTZ LIBERTĂŢII, PIAŢA lULIU 
MANIU, NR. 1 594040600000979560

50

ILUMINAT PUBLIC PTZ LIC. ENERG, POROLISSUM, 
NR. 9 594040600000979577

51
ILUMINAT PUBLIC PTM GARA ILF, BD. M. VITEAZUL, 
NR. 101 59404060000097958452
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ILUMINAT PUBLIC PTZ PECO REZ, VALEA LUPULUI 594040600000979690
53

ILUMINAT PUBLIC-PTA BAZINE APA, STR. CETINEI 594040600000980009
54

ILUMINAT PUBLIC PT STADION H 39, B.P.HASDEU 59404060000098004755

ILUMINAT PUBLIC PTZ D 27, GEN. DRAGALINA 59404060000098026956

ILUMINAT PUBLIC PTZ OLARILOR 59404060000098039957
ILUMINAT PUBLIC PTZ DACIA SERVICE, STR. C. 
COPOSU 594040600000980429

58

ILUMINAT PUBLIC-PTZ IRE, BD. M. VITEAZUL, NR. 79 594040600000980740
59

ILUMINAT PUBLIC PTZ INTERNAT 59404060000098103760

ILUMINAT PUBLIC PTM POMPIERI 59404060000098147161

MUNICIPIUL ZALAU-ILUMINAT PUBLIC PTZ ABATOR 594040600000981754
62

ILUMINAT PUBLIC PTZ LAC 59404060000098281263
ILUMINAT PUBLIC PTZ COFETĂRIE, TORENTULUI, 
NR. 4 59404060000098286764

MUNICIPIUL ZALAU-ILUMINAT PUBLIC PTA V. MITEI 594040600000984090
65

ILUMINAT PUBLIC-FABRICII, 30 59404060000105369666

ILUMINAT PUBLIC STANA DRUMURI NAŢIONALE 59404060000107016767

ILUMINAT PUBLIC PARC BRADET, GH. DOJA 59404060000107796868

ILUMINAT PUBLIC-ZONA AGHIRES 59404060000109476769
ILUMINAT PUBLIC GRADINA ONULUI 59404060000109955770

ILUMINAT PUBLIC GEORGE COSBUC 59404060000110197771

ILUMINAT PUBLIC CORNELIU COPOSU 59404060000110239472

ILUMINAT PUBLIC VÂNĂTORILOR 59404060000110863173

ILUMINAT PUBLIC STANA 2 59404060000111301774

SPICULUI, NR. 11 59404060000111544875

ILUMINAT PUBLIC POROLISSUM 59404060000111569176

ILUMINAT PUBLIC CRÂNGULUI 59404060000111570777

ILUMINAT PUBLIC CORNELIU COPOSU 59404060000111571478

ILUMINAT PUBLIC-MIHAl VITEAZUL 59404060000111572179

MUNICIPIUL ZALAU-ILUMINAT PUBLIC- 
STADIONULUI 594040600001115738

80

ILUMINAT PUBLIC TRAIAN 59404060000111574581

ILUMINAT PUBLIC LUPULUI 59404060000111575282

ILUMINAT PUBLIC DIGULUI 59404060000112073283
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ILUMINAT PUBLIC-EPISCOPIEI 59404060000112217084

ILUMINAT PUBLIC MIHAI VITEAZUL 18 59404060000112891285

ILUMINAT PUBLIC VERONICA DE SALAJ 59404060000113004586

ILUMINAT PUBLIC MERILOR 59404060000113049687

ILUMINAT PUBLIC VLAD 59404060000113176988

ILUMINAT PUBLIC CAREIULUI 59404060000113372589

ILUMINAT PUBLIC-POPASUL ROMANILOR 59404060000113392390

ILUMINAT PUBLIC PT MALL, STR. CETATII 59404060000114768591

ILUMINAT PUBLIC PLEVNEI 59404060000114818792

ILUMINAT PUBLIC CENTURA MIHAI VITEAZUL 59404060000116398293

ILUMINAT PUBLIC PTAB VALEA MITEI 59404060000118041594
ILUMINAT PUBLIC PTAB OBORULUI, C.D.GHEREA, 
NR. 1 594040600001181375

95

ILUMINAT PUBLIC PTAB CPL, STR. PRIMĂVERII 59404060000118326396

ILUMINAT PUBLIC PTAB PARAULUI 59404060000118347897
ILUMINAT PUBLIC PT.AB A.MURESANU, STR. 
ANDREI MURESANU 59404060000118398098

ILUMINAT PUBLIC PA Panic - Bd. Mihai Viteazu 59404060000119218099

ILUMINAT PUBLIC PTA SARMAS 594040600000973247100

ILUMINAT PUBLIC PTAB ROSETTl 594040600001212673101
ILUMINAT PUBLIC SOSEA OCOLITOARE INT. CU STR. 
VALEA MITII 594040600001216596101
ILUMINAT PUBLIC- AMENAJARE SPATII VERZI - LOT 
3 - CARTIER BRADET, STR. PARAULUI, NR. 
CADASTRAL 68985

594040600001209192
102

ILUMINAT PUBLIC- AMENAJARE SPATII VERZI - LOT 
4 - STR. VIITORULUI, NR. CADASTRAL 68980 594040600001209161

103
ILUMINAT PUBLIC- AMENAJARE SPATII VERZI - LOT 
5, ALEEA DIGULUI 594040600001209802

104
ILUMINAT PUBLIC AMENAJARE SPATII VERZI - LOT 
6 - STR. VICTOR DELEU, NR. CADASTRAL 69099 594040600001209178

105
ILUMINAT PUBLIC- AMENAJARE SPATII VERZI - LOT 
7 - STR. SIMION BARNUTIU, NR. CADASTRAL 68958 594040600001209857

106
ILUMINAT PUBLIC- AMENAJARE SPATII VERZI - LOT 
8 - STR. VICTOR DELEU, NR. CADASTRAL 68996 594040600001209208107
ILUMINAT PUBLIC- AMENAJARE SPATII VERZI - LOT 
9, STR. GH. DOJA SI STR. B.P. HASDEU 594040600001209840

108
ILUMINAT PUBLIC- AMENAJARE SPATII VERZI - LOT 
10, DISPENSAR CFR 1 SI 2 594040600001209789109
MUNICIPIUL ZALAU - ILUMINAT PUBLIC SOSEA 
OCOLITOARE INT. CU STR. VALEA MITII 594040600001216596110



Anexa 4 la Caietul de sarcini
INVENTAR SISTEM DE ILUMINAT

MUNICIPIUL ZALAU

Nr stâlpi 
existent!

Nr AIL 
existente

înălţime
montaj

Dist stalp- 
carosab

Lăţime
stradaDenumire strada Spaţiere Nr benzi

Ştefan Bathory 9 9 20 9 6 2
CETiNEi 29 26 35 8 0.5 4 2
MAGNOLiEi 4 354 8 0.5 4 2
ALEEA SOARELUI 0 0 3 1
ALEEA DEALULUi 12 12 30 7 1 3 1
VÂNĂTORILOR 24 18 35 8 1 3 1
PASTORILOR 0 0
Aleea FREZIILOR 12 3 35 8 1 5 1
PESCARILOR 10 7 35 8 1 5 1

49 47 35 7 1,5 3 1MIMAI EMINESCU
9 9 30 4,5
30 27 25 8 1,5 7 2B. P. HASDEU
23 23 30 4,5
11 11 30 8 4 1MESES
3 3 35 7

CIOCÂRLIEI 4 4 30 8 4 1
13 10 35 8,5 1 6 2STADIONULUI
4 4 35 7

CONSTANTIN DOBROGEANU 
GHEREA 37 37 35 8 1 3 1

OBORULUI 26 18 35 8 1 3 1
NICOLAE BALCESCU 12 11 3 1
BUDAI NAGY ANTAL 10 7 30 8 1 3 1
AVRAM lANCU 28 27 40 9 1,5 7 2
AL. NUCILOR 8 11 40 9 1,5 27
OLARILOR 21 20 40 9 0.5 7 2
Ball 8 7 35 8 1 3 1
REPUBLICII 24 23 8 1 3 1

13 12 35 9 1,5 4 1POMILOR
2 2 35 7

ANA IPATESCU 7 6 30 7 0.5 5 2
4 3 35 9 1 5 1TRANDAFIRILOR
2 2 35 7

DACIA 5 4 30 9 1 5 2
STANEI 0 0 40 8 1,5 3 1
ALEEA PINULUI 3 3 40 8 1,5 3 1
PARC PĂDURE BRADET 26 26 35-40 8 1,5 5 2

24 17 35 8 1,5 5 2PARAULUI
12 12 35 7

LACULUI 8 5 35 8 0 4 1
CASCADEI 20 15 35 8 .1-3 2 1
POIENIŢEI 0 0 30 9 6 2
TIPOGRAFILOR 38 26 25 9 6 2
MATEI CORVIN 11 11 25 9 6 2
ŞTEFAN CEL MARE 59 59 25 9 6 2
PETRU RARES 14 14 25 9 6 2
ALEXANDRU lOAN CUZA 18 18 25 9 6 2



ALEXANDRU LAPUSNEANU 18 18 3 2
DESPINA DOAMNA 6 6 3 2
MIRCEA CEL BATRAN 0 0 25 9 6 2
MATEI BASARAB 0 0 25 9 6 2
MOVILESTILOR 20 20 35 9 0.5 7 2
MARIA DOAMNA 3 3 35 8 0.5 5 2
KOSSUTH LAJOS 26 26 25 4 0.5 4 1
1 MAI. 5 4 35 8 0.5 5 2
lOAN SLAVICI 6 6 35 8 2 5 2
ADY ENDRE 6 5 4 7
LIVIU REBREANU 9 8 4 4

3 3 30 8 1 4 1STRADA NOUA
3 3 30 4
4 4 35 9 1 27OCTAVIAN GOGA
4 4 35 7

STRADA NUCILOR 4 4 35 8 0.5 6 2
ANDREI SAGUNA 39 38 35 8 0.5 6 2
CRÂNGULUI 26 24 40 9 2 3 1
MĂLINULUI 0 0 40 9 3 3 1
BEGONILOR 7 6 40 9 3 3 1
GHIOCEILOR 6 6 35 9 1,5 6 2
BRÂNDUŞELOR 10 10 35 8 0.5 4 1
TOPORASILOR 7 4 35 8 1 7 2
STRADA CIMITIR 17 21 35 8 1 7 2

83 88 35 8 1 7 2CORNELIU COPOSU
3 3 35 7

CAPITAN MAXIM 3 3 35 7 1,5 4 1
GHEORGHE LAZAR 23 26 35 7 1,5 4 1

44 32 35 7 1,5 4 1POROLISSUM
8 8 30 4,5

BUJORILOR 63 34 35 7 1,5 6 2
DELENNl 21 11 35 7 1 4 1
LUNCII 13 11 35 7 1 4 1
MACILOR 3 2 35 7 1,5 4 1
CETATII 79 48 30 8 2 4 1
LAZURI 9 4 30 8 2 4 1
CIMITIRULUI 8 6 30 8 2 4 1
MOIGRADULUI 18 12 30 8 2 4 1

36 36 30 8 2 4 1PADURENI
2 2 35 7

LUMINIŞULUI 4 404 7 1 2 1
MIORIŢEI 5 5 35 8 0.5 3 1
CODRULUI 9 9 35 8 1 4 1

STR PARALELA CU PADURENI 19 9 35 8 1 4 1

FUNDĂTURĂ 9 6 2 1
PLEVNEI 20 10 35 8 1 9 2
PARULUI 18 10 35 8 0.5 3 1
DUDULUI 37 17 35 8 1 2 1
GAROFITEI 0 0 35 8 1 2 1

52 54 35 8 0.5 3 1SARMAS
3 3 35 7

VERONICA DE SALAJ 20 20 35 8 1 5 2



PETRE DULFU 6 4 35 8 1 5 2
DRUMUL SĂRII 4 4 35 8 1 5 2
GHEORGHE SINCAI 17 17 30 8,5 1,5 3 1
GHEORGHE POP DE BASESTI 20 19 35 7 2 6 1
CASTANILOR 0 0 4
ANINEI 6 5 40 8 1 4 1
ROMANA 17 17 35 8 2 7 2

39 37 35 9COLONEL TEOFIL 
MOLDOVEANU

1,5 6 2

7 7 30 4,5
5 2 35. - 40 7 2 6 2COLINEI
5 5 30 4,5

GĂRII 1 7 6 35. - 40 8 2 6 2
MACIESILOR 6 1
DEPOZITELOR 11 11 3
FABRICII 16 13
FABRICII 16 13 35 9 7 2
GĂRII 6 3 3
T. VLADIMIRESCU INTRE 
BLOCURI 1 7 7 40 12 9 4

EXTINDERE SUB PARCUL 
CENTRAL 0 0 35 8 1 4 2

PARCARE LIRA CRISTAL 2 2 40 8 2 8 2
13 12 40 9 1 7 2PĂCII
21 21 30 4,5
13 13 35 8,5 1,5 6 2ALEEA NĂZUINŢEI
4 4 30 4,5

GHEORGHE DOJA 80 86 30 4 1 6 2
LUPULUI 31 18 45 8 1 6 2
INDUSTRIEI 28 19 40 9 0.5 6 2

20 22 35 8 4VOIEVOD GELU
3 3 35 7

30 37 35 8 3 4 1LOCOTENENT PRETORIAN
26 26 30 4,5

37 43 35 8 3 4 1
GENERAL lOAN DRAGALINA 10 10 30 4

6 6 35 7
31 29 35 8 4 1lOAN NICHITA
24 24 30 4,5

VICTOR DELEU 29 29 35 8 4 1
CAREIULUI 14 16 35 8 3 5 1
lASULUI 17 17 35 8 3 5 1
CONSTANTEI 17 17 35 9 1 6 2

11 11 35 8 1 4 1HUNEDOAREI 1
2 2 35 7

HUNEDOAREI 2 10 9 35 8 1 4 1
15 14 35 8 1 3 1METEOROLOGIEI
7 7 30 4,5

lASULUI 2 5 4 35 8 1 3 1
VIITORULUI 22 22 35 8 1 3 1
BRAŞOVULUI 9 8 60 8 1 5 1
FĂGETULUI 9 10 40 9 1 5 2
BUCUREŞTI 5 5 50 9 4 1



HAŢEGULUI 5 5 50 9 4 1
3 3 40 9 1 6 2AIUDULUI
2 2 35 7
6 6 40 9 7 2lULIU COROIANU
10 10 35 7

ALIMPIU BARBULOVICI 12 11 40 9 7 2
PIETRIŞ 6 6 40 9 7 2
DUMBRAVITA 7 304 9 1,5 4 1

48 50 30 9 1,5 4 1DUMBRAVA
29 29 30 4,5
14 14 30 9 1,5 4 1TORENTULUI
10 10 30 4,5

ARGEŞULUI 0 0 35 8 1 6 2
TIMIŞ 0 0 30 7 4 2

4 4 35 8 1 5 2
SUBLOCOTENENT TEODOR 
TUSER 3 3 30 4,5

21 21 35 7
ARIESULUI 0 0 30 7 6 2
DUNĂRII 0 0 30 7 6 2
GEORGE COSBUC 52 43 30 7 8 2
MIRCEA ELIADE 0 0 30 7 5 2
SADOVEANU 0 0 30 7 1 6 2
ANTON PAN 7 7 35 7 6 2
MARIN SORESCU 10 10 30 7 1 6 2
MIRON R. PARASCHIVESCU 5 5 35 8 0,5 5 1
PETRE ISPIRESCU 5 5 35 8 0.5 5 1
ION NECULCE 7 6 35 8 1 6 2
ION CREANGA 6 5 35 8 1 4 1
LEONTIN GHERGHARIU 17 15 35 8 1 4 1
DUMITRU MARGINEANU 6 6 35 8 1 3 1
EMILCIORAN 0 0 35 8 1 6 1
ION MANGO 7 7 35 8 2 4 1
ALUNULUI 7 7 35 8 2 4 1
SALAMON JOSZEF 9 7 35 7 0 5 2
SALCÂMILOR 21 19 35 8,5 0.5 6 2
TURTURELELOR 8 7 35 8,5 0.5 6 2
MARGARETELOR 7 6 35 9 4 1
ROZELOR 9 8 35 9 4 1
TRAIAN 10 10 35 9 12 2
NARCISELOR 6 5
LILIACULUI 6 5 30 9 5 1
ANDREI MURESANU 41 37 35 8 1 4 1
CLOŞCA 20 22 35 9 1 7 2
MAXIM GORKI 14 15 20 4 1 5 1

8 7 40 8 1,5 5 2ANATOL BACONSKI
3 3 35 7

GEORGE BACOVIA 8 8 40 8 1,5 5 2
104 102 40 8 2 1SIMION BARNUTIU

2 2 35 7
TUDOR ARGHEZI 7 7 40 7 1 4 1

9 5 40 9 1 4 1ARMATEI
5 5 35 7

\



DIGULUI 9 9 7
46 46 30 8 4 1

SFANTA VINERI 17 17 30 4
11 11 35 7

ALEEA PIONERILOR 0 0 35 9 0.5 6 2
ARMONIEI 16 16 35 8 1 6 2

4 4 35 8 1 6 2RITMULUI
9 10 35 7
4 4 35 8 1 6 2Toamnei
4 4 30 4,5
3 4 25 3 1 4 1KISS KAROLY
6 6 30 4,5

TINERETULUI 2 6 8 35 9 0 5 2
ALEEA TINERETULUI (PIAŢA 
ASTRALIS) 7 8 35 7

SFANTA VINERI 2 8 8 30 6 2 6 2
SALA SPORTURILOR 17 17 35 9 0 3 1

4 1 35 9 0.5 5 2VAN
2 2 35 7

NICOLAE TITULESC 9 9 35 8 1 6 2
CRINULUI 3 3 35 9 2 5 2
SIMION OROS 17 20 35 8 2 5 2
SIMION OROS (Inspectoratul 
Şcolar) 6 6 30 4,5

PRUNILOR 4 4 35 7 0.5 3 1
ALEE HOTEL MESES 7 7 30 7 0.5 2 1
PARCULUI 9 10 30 7 0.5 2 1
STRADA CĂTRE BRILIANT 
PARC 4 3 30 7 0.5 2 1

ION BARBU 6 6 30 7 0.5 3 1
DECEBAL 16 14 30 7 0.5 3 1
CERBULUI 36 8 30 7 0.5 3 1
STEJARULUI BERINDEI 19 14 30 7 0.5 3 1
STANA 2. 70 50 35 8 0.5 3 1
STRADA DR 3 9 4 35 7 1 7 2
STRADA STG 5 3 2 35 7 1 7 2
STRADA STG 4 6 5 30 7 0.5 4 1
STRADA DREAPTA 2 14 8 30 7 0.5 4 1
STRADA STANGA 3 11 3 30 7 0.5 4 1
STRADA STANGA 2 6 2 4 1
STRADA STANGA 1 7 4 35 7 1,5 7 2
STRADA DREAPTA 1 3 2 30- 40 9 0.5 5 1
BRADETULUI 16 11 30- 40 9 0.5 5 1
CĂPRIOAREI 12 13 30- 40 9 0.5 5 1
STANEI 7 3 35 -40 9 0.5 7 2
CIREŞULUI 10 8 35- 40 9 0.5 7 2
EMIL BOTTA 10 10 35-40 9 0.5 7 2
ION CARAION 5 3 35- 40 9 0.5 7 2
SZIKSZAI LAJOS 2 2 35 8 1 5 1

8 9 35 7 1 5 1VIŞINILOR
4 4 30 4,5
45 44 35 7 1 5 1

CRISAN 3 3 35 9
25 25 30 4,5



t

3 135 8 14 49. MAI.
35 8 1 4 11414

UNIRII
30 4,54 4

10 0.5 7 240.22 DECEMBRIE 1989 84 79
30 10 0.5ARTUR VAITUIANU 3 3

7 21MERILOR 2 2 15 54
TITU MAIORESCU 3 3 20 4

2 10.5LASCAR CATARGIU 0 0 35 7
2 10.5PĂDURII 14 14 35 7
3 11MORII 45 25 25 5

11 3CÂMPULUI 11 5 25 5
1320 11 25 5 1MERILOR 1
235 9 1 6AGARBICEANU 14 7

35 7 1,5 3 128 33
TUDOR VLADIMIRESCU

9 9 30 4,5
20,5 823 31 40 10PIAŢA lULIU MANIU
18 0 319 38 35

PIAŢA 1 DEC
2 2 30 4,5

135 8 0 464 64PARC CENTRAL
8 0 4 113 35VIILOR 25

0 3 135 8VALEA MITII 17 11
18 0 4PICTOR lOAN SIMA 28 28 35

0 00ALEEA BRADULUI 7 7 0 4
0 09 9 0 4 0MESTEACĂNULUI

026 0 4 0 0PASARELA CRISENI 22
0 0 0 oMAGURICE 3 3 4

2 5 235 8314 348
MIMAI VITEAZU 12 12 35 7

30 4,519 19
ALEEA HALA 
AGROALIMENTARA 4 4

ALEEA PARASCHIVESCU 4 4
GIURGIULUI 3 2
PLOPULUI 58
GHEORGHE BUJOR 1 1
RAZBOIENI 13 7
GANG ROMANA 11 11
SF.VINERI CATEDRALA 6 30
CASA MUNICIPALA DE 
CULTURA 2 0

MONUMENT SIMION 
BARNUTIU 00

GORUNULUI 3 1
CASA DE CULTURA A 
SINDICATELOR 5 5 30 4,5

2 35ALEEA MARIN PREDA 2 7
PRIMĂVERII 8 8 35 7

8 30 4,5ALEEA ASTREI 8
3 3 30 7IASOMIEI

30 7DR. lOAN PUŞCAŞ 3 3
30RANDUNICII 4 74

ALEXANDRU VLAHUTA 2 2 30 4,5
40184375



ANEXA NR. 5 - LA CAIETUL DE SARCINI
Zonele de risc, altele decit tunelurile si pasajele subterane rutiere

Tipul zonei de risc*l)Nr crt. Locaţia

intersecţie nesemaforizata1 Str. Cetatii, intersecţie cu Str. Magurice
2 intersecţie nesemaforizata Str. Cetatii, intersecţie cu Str. Lazuri

intersecţie nesemaforizata+trecere de
3 pietoni Str. Cetatii, intersecţie cu Str. Macilor si Luncilor
4 intersecţie nesemaforizata Str. Luncii intersecţie cu str. Deleni
5 intersecţie nesemaforizata Str. Luncii intersecţie cu str. Bujorilor
6 intersecţie nesemaforizata Str. Cetatii intersecţie cu str. Cimitirului

7 intersecţie nesemaforizata Str. Moigradului intersecţie cu str. Cetatii
8 intersecţie nesemaforizata Str. Moigradului intersecţie cu str. Bujorilor
9 trecere de pietoni Str. Moigradului,zona statiei de autobuz

10 intersecţie nesemaforizata Str. Bujorilor intersecţie cu str. Padureni
Str. Padureni intersecţie cu Str. Luminişului.
Mioriţei, Codruluiintersecţii nesemaforizate11

12 intersecţie nesemaforizata Str. Bujorilor intersecţie str. Fundătură
13 intersecţie nesemaforizata Str. Bujorilor intersecţie cu str. Plevnei
14 intersecţie nesemaforizata Str. Bujorilor intersecţie cu str. Parului
15 intersecţie nesemaforizata Str. Bujorilor intersecţie cu str. Dudului

intersecţie nesemaforizata +trecere de
pietoni16 Str. Porolissum intersecţie c u str. Sarmas
intersecţie nesemaforizata +trecere de
pietoni

Str. Porolissum intersecţie cu str. Andrei
Saguna17
Str. Porolissum intersecţie cu str. Tudor
Vladimirescu18 intersecţie nesemaforizata

19 trecere de pietoni Str. Porolissum, statia de autobuz
Str. Sarmas intersecţie cu str. Romana si
Ghioceilor20 intersecţie nesemaforizata
Str. Sarmas intersecţie cu str. Gheorghe Pop de
Basesti21 intersecţie nesemaforizata

22 intersecţie nesemaforizata Str. Sarmas intersecţie cu str. Petru Dulfu

23 intersecţie nesemaforizata Str. Sarmas intersecţie cu str. Gheorghe Sincai

24 intersecţie nesemaforizata Str. Sarmas intersecţie cu str. Veronica de Salaj
25 intersecţie nesemaforizata Str. Sarmas intersecţie cu str. Elena Pop

Str. LT. Col. Teofil moldoveanu intersecţie cu
26 intersecţie nesemaforizata str. Toporasilor

27 intersecţie nesemaforizata Str. Bradnuselor intersecţie cu str. Ghioceilor
28 intersecţie nesemaforizata Str. Crângului intersecţie cu str. Toporasilor

29 intersecţie nesemaforizata Str. Crângului intersecţie cu str. Andrei Saguna
intersecţie semaforizata + trecere de
pietoni

Str. Kussuth lajos intersecţie cu str. Andrei
Saguna30



Str. Kussuth lajos intersecţie cu str. Gheorghe 
Lazar31 intersecţie nesemaforizata
Str. Gheorghe Lazar intersecţie cu str. 
Crângului32 intersecţie nesemaforizata

intersecţie semaforizata + trecere de
pietoni

Str. Gheorghe Lazar intersecţie cu str. Tudor 
Vladimirescu33

intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni34 Str. Kosuth Lajos intersecţie cu str. Petru Rares

Str. Kosuth Lajos intersecţie cu str. Aleea 
Nucilor35 intersecţie nesemaforizata

36 intersecţie nesemaforizata Str. Kosuth Lajos intersecţie cu str. L. Rebreabu
37 intersecţie nesemaforizata Str. L. Rebreanu intersecţie cu str. Noua

38 intersecţie nesemaforizata Str. Kosuth Lajos intersecţie cu str. Ady Endre
39 intersecţie nesemaforizata Str. Kosuth Lajos intersecţie cu str. 1 Mai

intersecţie nesemaforizata + trecere de
pietoni

Piaţa luliu Maniu intersecţie cu str. Andrei 
Saguna40
Str. Corneliu Coposu intersecţie cu str. L. 
Rebreanu41 intersecţie nesemaforizata

42 intersecţie nesemaforizata Str. Corneliu Coposu intersecţie cu str.Olarilor
Str. Corneliu Coposu intersecţie cu str. Ady 
Endre43 intersecţie nesemaforizata
Str. Corneliu Coposu intersecţie cu str. loan 
Slavici44 intersecţie nesemaforizata

45 intersecţie nesemaforizata Str. Corneliu Coposu intersecţie cu str. 1 Mai
intersecţie nesemaforizata + trecere de
pietoni

Str. Corneli coposu intersecţie cu str. Avram 
lancu si Al. Lapusneanu46
Str. Corneliu Coposu intersecţie cu str. 
Tipografilorintersecţie nesemaforizata47

48 intersecţie nesemaforizata Str. Corneliu Coposu intersecţie cu str. Lacului
49 intersecţie nesemaforizata Str. Lacului intersecţie cu str. Paraului
50 intersecţie nesemaforizata Str. Lacului intersecţie cu str. Cascadei
51 intersecţie nesemaforizata Str. Lacului intersecţie cu str. Tipografilor

intersecţie nesemaforizata + trecere de
pietoni

Str. Tipografilor intersecţie cu Aleea Movilestilor
si str. Matei Corvin52
Str. Matei Corvin intersecţie cu str. Ştefan 
Bathory si Ştefan cel Mare53 intersecţie nesemaforizata
Aleea Movilestilor intersecţie cu Aleea Maria 
Doamna54 intersecţie nesemaforizata

intersecţie nesemaforizata + trecere de
pietoni

Str. Alexandru Lapusneanu intersecţie cu str. 
Ştefan cel Mare55
Str. Alexandru loan Cuza intersecţie cu Str.
Ştefan cel Mare56 intersecţie nesemaforizata
Str. Ştefan cel Mare intersecţie cu str. Petru
Rares57 intersecţie nesemaforizata

58 intersecţie nesemaforizata Str. Băii intersecţie cu str. Olarilor



Str. Trandafirilor intersecţie cu str. Olarilor si 
Pomilor59 intersecţie nesemaforizata

60 intersecţii nesemaforizate Str. Dacia intersecţie cu str. Olarilor si Pomilor
61 intersecţie nesemaforizata Str. Olarilor intersecţie cu str. Avram lancu
62 intersecţie nesemaforizata Str. Avram lancu intersecţie cu Alea Nucilor

Aleea Nucilor intersecţie cu Aleea
Mesteacănului63 intersecţie nesemaforizata

intersecţie nesemaforizata + trecere de
pietoni

Aleea Mesteacănului intersecţie cu Str. Avram
lancu64
Aleea Mesteacănului intersecţie cu str. Pictor
loan Sima65 intersecţie nesemaforizata

intersecţie nesemaforizata + trecere de
66 pietoni Aleea Bradului intersecţie cu str. Avram lancu

intersecţie nesemaforizata + trecere de
67 pietoni

Str.Gheorghe Doja intersecţie cu str. Mihai
Eminescu

intersecţie nesemaforizata + trecere de
68 pietoni

Str. Gheorghe Doja intersecţie cu str.
Stadionului si Trandafirilor

intersecţie nesemaforizata + trecere de
69 pietoni Str. Gheorghe Doja intersecţie cu str. Dacia

intersecţie nesemaforizata + trecere de
70 pietoni

Str. Gheorghe Doja intersecţie cu Str. Avram
lancu si B. P. Hasdeu
Str. Gheorghe Doja intersecţie cu str. Pictor
loan Sima71 intersecţie nesemaforizata
Str.Gheorghe Doja intersecţie cu str. Ana
Ipatescu72 intersecţie nesemaforizata
Str. Gheorghe Doja intwersectie cu str.
Vânătorilor73 intersecţie nesemaforizata
Str. Gheorghe Doja intersecţie cu str. Corneliu
Coposu74 intersecţie nesemaforizata

75 intersecţie nesemaforizata Str. Gheorghe doja intersectie4 cu str. Cetinei
Str. Gheorghe Doja intersecţie cu aleea Pinului
si Str. Primăverii76 intersecţie nesemaforizata

77 intersecţie nesemaforizata Str. Cetinei intersecţie cu Aleea Dealului
Intersecţie Str. Cetinei cu Aleea Soarelui si Str.
Magnoliei78 intersecţie nesemaforizata

79 intersecţie nesemaforizata Str. Vânătorilor intersecţie cu Aleea Dealului
80 intersecţie nesemaforizata Str. Vânătorilor intersecţie cu str. Ereziilor
81 intersecţie nesemaforizata Str. Ereziilor intersecţie cu str. Pescarilor
82 intersecţie nesemaforizata Str. Ereziilor intersecţie cu str. Pastorilor
83 intersecţie nesemaforizata Str. Meses intersecţie cu str. B. P. Hasdeu

84 intersecţie nesemaforizata Str. B. P. Hasdeu intersecţie cu str. Ciocârliei

85 intersecţie nesemaforizata Str. B. P. Hasdeu intersecţie cu str. Stadionului
Str. Mihai Eminescu intersecţie cu str.
Vânătorilor86 intersecţie nesemaforizata
Str. Stadionului intersecţie cu str. Mihai
Eminescu87 intersecţie nesemaforizata



Str. Mihai Eminescu intersecţie cu str. Nicolae 
Balcescu88 intersecţie nesemaforizata

89 intersecţie nesemaforizata Str. C. D. Gherea intersecţie cu str. B. N. Antal
Str. C.D. Gherea intersecţie cu str. Mihai 
Eminescu si Oborului90 intersecţie nesemaforizata

91 intersecţie nesemaforizata Str. Lalelelor intersecţie cu str. Oborului
intersecţie semaforizata+trecere de
pietoni

Intersecţie Bd. Mihai Viteazul cu str. 22 
Decembrie 1989 si Gh. Doja92

intersecţie semaforizata+trecere de 
93 pietoni Bd. Mihai Viteazul intersecţie cu str. Unirii

intersecţie semaforizata+trecere de 
pietoni94 Str. 22 Decembrie intrsectie cu str. Parcului

Str. 22Decembrie intrsectie cu str. Nicolae 
Balcescu95 intersecţie nesemaforizata
Str. 22 Decembrie intrsectie cu str. C. D. 
Gherea96 intersecţie nesemaforizata

97 intersecţie nesemaforizata Str. 22 Decemrtie intersecţie cu str. B. N. Antal
Intersecţie str. 22 Decembrie cu str. Cerbului si 
decebal98 intersecţie nesemaforizata

99 intersecţie nesemaforizata Str. 22 Decembrie intersecţie cu str. Stanei
Str. 22 Decembrie intersecţie cu str C. D. 
Gherea100 intersecţie nesemaforizata
Str. 22 Decembrie intersecţie cu str. Ion 
Agarbiceanu101 intersecţie nesemaforizata
Str. 22 Decembrie intersecţie cu str. C. A. 
Rosetti102 intersecţie nesemaforizata

103 intersecţie nesemaforizata Str. 22 Decembrie intersecţie cu str. Merilor
104 intersecţie nesemaforizata Str. 22 Decembrie intersecţie cu str. Morii
105 intersecţie nesemaforizata Str. Morii intersecţie cu str. Câmpului
106 intersecţie nesemaforizata Str. 22 Decembrie intersecţie cu str. Pădurii

Str. 22 Decembrie intersecţie cu str. Lascar
Catargiu107 intersecţie nesemaforizata
Str. 22 Decembrie intersecţie cu str. Titu
Maiorescu108 intersecţie nesemaforizata
Str. 22 Decembrie intersecţie cu str. Artur 
Vaitoianu109 intersecţie nesemaforizata

110 intersecţie nesemaforizata Str. Stanei intersecţie cu str. Căprioarei
111 intersecţie nesemaforizata Str. Căprioarei intersecţie cu str. Cerbului
112 intersecţie nesemaforizata Str. Cerbului intersecţie cu str.Bradetului

113 intersecţie nesemaforizata Str. Cerbului intersecţie cu str. Str. Cireşului
intersecţie str. Bradetului cu str. Cireşului si Emil
Bota114 intersecţie nesemaforizata

115 intersecţie nesemaforizata Str. Parcului intersecţie cu str. Decebal
116 intersecţie nesemaforizata Str. Parcului intersecţie cu str. G. Cosbuc

117 intersecţie nesemaforizata Str. G. Cosbuc intersecţie cu str. N. Titulesc



Str. N. Titulesc intersecţie cu str. Str. Cloşcaintersecţie nesemaforizata118
Str. Leontin Ghergariu intersecţie cu str. Ion 
Neculceintersecţie nesemaforizata119
Str. Leontin Ghergariu intersecţie cu str. Petre 
Ispirescu120 intersecţie nesemaforizata

Str. Ion Creanga intersecţie cu str. loan Neculce121 intersecţie nesemaforizata
Str. Ion Creanga intersecţie cu str. Petre 
Ispirescuintersecţie nesemaforizata122
intersecţie str. Ion Creanga cu str. Marin 
Sorescu si M. R. Paraschivescuintersecţie nesemaforizata123
Intersecţie str. Marin Sorescu cu str. loan 
Neculce si Dumitru Margineanu124 intersecţie nesemaforizata
Str. loan Mango intersecţie cu str. George 
Cosbuc125 intersecţie nesemaforizata
Str. George Cosbuc intersecţie cu str. Str. 
Alunului126 intersecţie nesemaforizata
Str. George cosbuc intersecţie cu str. Str. 
Salamon Jozesf127 intersecţie nesemaforizata

Str. Alunului intersecţie cu str. Salamon Jozesfintersecţie nesemaforizata128

Str. Cloşca intersecţie cu str. Salamon Jozsef129 intersecţie nesemaforizata
intersecţie semaforizata + trecere de 
pietoni Str. Unirii intersectiecu str. 9 Mai130
trecere de pietoni Str. Unirii -Prefectura131

Str. 9 Mai intersecţie cu str. Crisan132 intersecţie nesemaforizata
Str. George cosbuc intersecţie cu str. Andrei 
Muresanintersecţie nesemaforizata133

intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni Str. Crisan Intersecţie cu Bd. Mihai Viteazul134
intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni Str. Crisan Intersecţie cu str. Simion Barnutiu135

Str. Cloşca intersecţie cu str. Crisan136 intersecţie nesemaforizata
intersecţie str. Cloşca cu str. Ion Barbu si 
Crinului137 intersecţie nesemaforizata
Str. Traian intersecţie cu str. Cloşcaintersecţie nesemaforizata138
Str. Traian intersecţie cu str. Salcâmilor139 intersecţie nesemaforizata

Str. Salcâmilor intersecţie cu aleea Margaretelor140 intersecţie nesemaforizata

Str. Salcâmilor intersecţie cu aleea Turturelelor141 intersecţie nesemaforizata
Str. Salcâmilor intersecţie cu aleea Rozelorintersecţie nesemaforizata142
Str. Traian intersecţie cu aleea Narciselorintersecţie nesemaforizata143
Str. Traian intersecţie cu aleea Liliacului144 intersecţie nesemaforizata
intersecţie str. Cloşca cu str. Andrei muresanu si 
Maxim gorki145 intersecţie nesemaforizata

Str. Andrei Muresanu intersecţie cu str. Vişinilor146 intersecţie nesemaforizata



Str. Andrei Muresanu intersecţie cu str. Simion 
Barnutiu147 intersecţie nesemaforizata

Str. Andrei Muresanu intersecţie cu str. Traian148 intersecţie nesemaforizata
Str. Andrei Muresanu intersectuie cu aleea 
rozelorintersecţie nesemaforizata149
Str. Andrei Muresanu intersecţie cu aleea 
Turturelelor150 intersecţie nesemaforizata
Str. Simion Barnutiu intersecţie cu aleea 
Ritmului151 intersecţie nesemaforizata
Str. Simion Barnutiu intersecţie cu str. Tudor 
Arghezi152 intersecţie nesemaforizata

intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni

Str. Simion Barnutiu intersecţie cu str. 
Dumbrava153

intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni

Str. Simion Barnutiu intersecţie cu str. Maxim 
Gorki154

intersecţie semaforizata + trecere de 
pietoni

Str. Simion Barnutiu intersecţie cu str. 
Dumbrava si str. Sf. Vineri155
Str. Simion Barnutiu intersecţie cu str. 
Meteorologiei156 intersecţie nesemaforizata
Str. Simion Barnutiu intersecţie cu str. General 
Dragalina157 intersecţie nesemaforizata
Str. Simion Barnutiu intersecţie cu aleea Alimpiu 
Barbulovici158 intersecţie nesemaforizata

intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni

Str. Simion Barnutiu intersecţie cu atr. Voievodu 
Gelu159
Str. Simion Barnutiu intersecţie cu str. luliu 
Coroianu160 intersecţie nesemaforizata
Str. Simion Barnutiu intersecţie cu str. loan 
Nichita161 intersecţie nesemaforizata

Str. Simion Barnutiu intersecţie cu str. Careiului162 intersecţie nesemaforizata
Str. Simion Barnutiu intersecţie cu str. LT. Col. 
Pretorian163 intersecţie nesemaforizata

164 Str. Simion Barnutiu intersecţie cu str. Industrieiintersecţie nesemaforizata
165 intersecţie nesemaforizata Str. Dumbrava intersecţie cu aleea Digului

Str. Torentului intersecţie cu Str. Armatei166 intersecţie nesemaforizata

Str. Torentului intersecţie cu str. Tuser Teodor167 intersecţie nesemaforizata
168 intersecţie nesemaforizata intersecţie str. Armatei cu str. Pietriş

Aleea Tineretului intersecţie cu str. 
Meteorologiei169 intersecţie nesemaforizata

170 intersecţie nesemaforizata Str. Meteorologiei intersecţie cu str. Viitorului

Str. Voievod Gelu intersecţie cu str. loan Nichita171 intersecţie nesemaforizata
intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni

Str. Voievod Gelu intersecţie cu str. Lt. Col. 
Pretorian si Victor Deleu172
Str. General Dragalina intersecţie cu str. Victor 
Deleu173 intersecţie nesemaforizata



Bd. Mihai viteazul intersecţie cu str. Gheorghe 
Lazarintersecţie nesemaforizata174

intersecţie semaforizata+trecere de 
pietoni

Bd. Mihai Viteazul intersecţie cu Piaţa 1 
Decembrie 1918175

intersecţie semaforizata+trecere de 
pietoni

Intersecţie Bd. Mihai Viteazul cu str. Tudor 
Vladimirescu si Simion Barnutiu176

intersecţie semaforizata+trecere de 
pietoni' Bd. Mihai Viteazul intersecţie cu str. Păcii177
intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni Str. Păcii intersecţie cu Str. Năzuinţei178

Str. Păcii intersecţie cu str. Armoniei179 intersecţie nesemaforizata
Bd. Mihai Viteazul intersecţie cu str. Văii180 intersecţie nesemaforizata

intersecţie semaforizata+trecere de 
pietoni Bd. Mihai Viteazul intersecţie cu str. Armoniei181
intersecţie semaforizata+trecere de 
pietoni

Bd. Mihai viteazul intersecţie cu str. Tudor 
Vladimirescu182

intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni

Str. Tudor Vladimirescu intersecţie cu str. 
Fabricii183
Str. Fabricii intersecţie cu str. Gării184 intersecţie nesemaforizata
Str. Armoniei intersecţie cu aleea Astrei185 intersecţie nesemaforizata

intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni Str. Armoniei intersecţie cu aleea ritmului186

Str. Sf. Vineri intersecţie cu aleea Toamnei187 intersecţie nesemaforizata
s

Aleea Toamnei intersecţie cu aleea Kiss Karoly188 intersecţie nesemaforizata

Aleea Kiss Karoly intersecţie cu str. Sf. Vineri189 intersecţie nesemaforizata
intersecţie semaforizata+trecere de 
pietoni Bd. Mihai Viteazul -piaţa Astralis190

Bd. Mihai Viteazul intersecţie cu str. Fabricii191 intersecţie nesemaforizata
intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni Bd. Mihai Viteazul intersecţie cu Str. Sf. Vineri192
intersecţie semaforizata+trecere de 
pietoni Bd. Mihai Viteazul-I.S.U. Porolissum193

Bd. Mihai Viteazul intersecţie cu Str. General 
Dragalina194 intersecţie nesemaforizata
Str. Simion Barnutiu-Spital Judeţean195 trecere de pietoni

intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni

Bd. Mihai Viteazul intersecţie cu str. Voievod 
Gelu196

intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni Bd. Mihai Viteazul intersecţie cu str. Macilor197
intersecţie semaforizata+trecere de 
pietoni Bd. Mihai Viteazul intersecţie cu str. Industriei198
intersecţie nesemaforizata + trecere de 
pietoni Bd. Mihai Viteazul intersecţie cu str. Depozitelor199

Bd. Mihai Viteazul- Tenaris Silcotub200 trecere de pietoni
intersecţie semaforizata+trecere de
pietoni201 Bd. Mihai Viteazul - Casa de Pensii

Bd. Mihai Viteazul - Gara C.F. Zalau202 trecere de pietoni
Bd. Mihai Viteazul intersecţie cu str. Lupului203 intersecţie nesemaforizata



Str. Unirii, nr. 1, COLEGIUL NATIONAL 
SILVANIA204 şcoala + trecere de pietoni
Bul.Mihai Viteazul Nr.59, COLEGIUL TEHNIC 
ALESANDRU PARIU ILARIAN205 şcoala + trecere de pietoni

ZALAU STR. GH. LAZAR, NR.2, GRĂDINIŢĂ 
CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12206 grădiniţă + trecere de pietoni
Andrei Saguna nr. 14, GRĂDINIŢĂ NR. 4207 grădiniţă
STR. SF VINERI NR 3, GRĂDINIŢĂ VOINICEL 
NR. 3208 grădiniţă + trecere de pietoni
STR. CETATII NR. 34, GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM NORMAL NR. 13209 grădiniţă + trecere de pietoni

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 50, GRĂDINIŢĂ 
CU PROGRAM NORMAL NR. 7210 grădiniţă + trecere de pietoni
CORNELIU COPOSU NR.77, GRĂDINIŢĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR. 5211 grădiniţă + trecere de pietoni
STRADA CLOŞCA NR.37, GRĂDINIŢĂ ION 
CREANGA212 grădiniţă + trecere de pietoni

STR.GH.DOJA, NR.13/A, GRĂDINIŢĂ NR. 1213 grădiniţă

STR. DUMBRAVA NR 1, GRĂDINIŢĂ NR. 10214 grădiniţă
SFANTA VINERI NR.7, GRĂDINIŢĂ NR. 11215 grădiniţă + trecere de pietoni
Viitorului, nr.3, GRĂDINIŢĂ NR. 14 
„DUMBRAVA MINUNATA"216 grădiniţă
STR.22 DECEMBRIE 1989 NR.195, 
GRĂDINIŢĂ NR. 6217 grădiniţă
Str. Simion Barnutiu, H3, GRĂDINIŢĂ NR. 8218 grădiniţă + trecere de pietoni
STR. PĂCII NR.4, GRĂDINIŢĂ PINOCHIO 
ZALAU NR 2219 grădiniţă + trecere de pietoni
B-ul Mihai Viteazul Nr. 56/A, GRĂDINIŢĂ 
REFORMATA220 grădiniţă

intersecţie semaforizata+scoala + trecere STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR 5, GRUP 
ŞCOLAR "MIHAI VITEAZUL"de pietoni221
STR.SIMION BARNUTIU NR.51, GRUP 
ŞCOLAR VOIEVODU GELU222 şcoala + trecere de pietoni
STR. TORENTULUI NR. 9, LICEUL DE ARTA 
lOAN SIMA ZALAU223 şcoala + trecere de pietoni

Str.Crisan,NR.15/A, Liceul Ortodox ,,Sf.Nicolae"224 şcoala
Str. Crisan nr.15A, LICEUL PEDAGOCIC 
GHEORGHE SINCAI ZALAU225 şcoala + trecere de pietoni
STRADA AVRAM lANCU NR.38, LICEUL 
SPORTIV AVRAM lANCU226 şcoala + trecere de pietoni
Bd. Mihai Viteazul NR. 56/A, LICEUL 
TEOLOGIC REFORMAT227 şcoala
STR. GHEORGHE LAZAR NR 3 , ŞCOALA 
GIMNAZIALA GHEORGHE LAZAR, NR. 5228 şcoala + trecere de pietoni
STRADA MOIGRADULUI NR 3, ŞCOALA 
GIMNAZIALA GEORGE COSBUC NR 2229 şcoala + trecere de pietoni



I

STR.CRISAN NR.15/A, Şcoala gimnaziala Mihai 
Eminescu Zalau230 şcoala + trecere de pietoni
STR. POROLISSUM NR 9, ŞCOALA 
GIMNAZIALA POROLISSUM231 şcoala + trecere de pietoni
BOUL MIHAI VITEAZUL NR. 3, ŞCOALA 
GIMNAZIALA SIMION BARNUTIU ZALAU232 şcoala
Bd. Mihai Viteazul, nr. 35, Şcoala Gimnaziala 
luliu Maniu"

I)

233 şcoala
Str. SIMION BARNUTIU NR. 75, ŞCOALA NR. 
8 "Corneliu Coposu"234 şcoala + trecere de pietoni
Bd. MIHAI VITEAZUL, NR. 68, ŞCOALA 
POSTLICEALA SANITARA235 şcoala

*l)treceri de pietoni, intersecţii semaforizate si nesemaforizate, zone cu risc infracţional, scoli, gradinite,etc



«AM

{{«
Anexa nr.^la Caietul de Sarcini- Poduri si Pasarele

Poduri si pasarele

CaracteristiciCantitateU.M.DenumireNr. inv. Str 22 Decembrie 1989, Pod rampa Valea Zalaului, km
2+470
L = 2.75 ml, 1 = 9 ml 
supraf constr.83 mp

POD NR 1-Str 22 Decembrie 1989, Pod rampa 
Valea Zalaului, km 2+470, CF 67753________ 111501

Str 22 Decembrie 1989, pod poligon, Valea Zalaului, km 
2+60
L = 4,5 ml, I = 8 ml, supraf constr. sol =44 mp 
conf PV rec 90443/21.12.2021-pod din elemente 
prefabricate tip C2-7 C2 pref/podet 
dimensiune 8 m x 8 m, parapet pietonal din ţeava
rectangular___________________________ ________
Str 22 Decembrie 1989 
POD MOARA, Valea Zalaului 
km 1+547 
L= ml, I = 6 ml
RC4155/22.01.2019-tub corugat 6 ml 
supraf constr. sol=60 mp
conf PV rec 90443/21.12.2021-dimensiune 9,5 m x 9 m,
parapet pietonal din ţeava rectangulara 20 m________
Str C.D.Gherea 
Valea Zalaului 
km 0+85
L= 10,7 ml, 1 = 7,8 ml
CF 68696, supraf. constr.= 118 mp________________ _

POD NR 2-Str 22 Decembrie 1989, pod poligon. 
Valea Zalaului, km 1+997, CF 67751 1BUC11502

POD NR 3-Str 22 Decembrie 1989-POD MOARA, 
Valea Zalaului,km 1+547, CF 67754 ______ 1BUC11503

POD NR 4-Str C.D.Gherea,Valea Zalaului,km 0+85, 
CF 68696,118 mp________________________ 1BUC11504

Str CD Gherea, Fantana Obor, Valea Zalaului km 0+700 
L = 5,8 ml, 1 = 4,5 ml
CF 68689 supraf. constr.=84 mp_________________

POD NR 5-Str CD Gherea, Fantana Obor, Valea 
Zalaului km 0+700,CF 68689,84 mp________ 1BUC11505



■(

Str B.N Antal Valea Zalaului 
km 0+160
L = 5,8 ml, I = 4,5 ml
se identifica in CF 69014, nr.cad.69014, supraf.constr. =45

POD NR 6-Str B.N Antal Valea Zalaului,km 0+160, 
CF 69014

mp, 1=0,011 km (str.+pod)1BUC11506 STR N.Balcescu Valea Zalaului
km 0-45
L= 8,7 ml, 1 = 7,5 ml _______________
^ÎR ZZ Decembrie 1989 ( Primăriei
Valea Zalaului km 0-100 
L = 76 ml 1 = 11 ml
Modificare conf. PV recepţie nr. 58774/17.12.2010 
L = 13.34 ml I carosabil= 11.07 ml + trotuar lxl.55ml x 
13,34 ml

1BUCPOD NR 8-Str. N.Balcescu Valea Zalaului-km 0-4511508

POD NR 9-Str. 22 Decembrie 1989 { Primărie )- 
Valea Zalaului km 0-100, CF 68105-108 mp constr. 1BUC11509 STR Armoniei, Valea Zalaualui, km 0+190

L = 10,5 ml, I = 7,5 ml
se identifica in CF 68850, nr. cad.68850, supraf. constr. 
=160 mp, L=0.012 km (dr.+pod)POD NR 11-Str. Armoniei Valea Zalaualui km 

0+190, CF 68850 1BUC11511

POD NR 12-Statia de betoane SCCM, Valea 
Zalaului, Aleea Tineretului km 0+190,-CF 71997- 
144 mp

Statia de betoane SCCM Valea Zalaului km 0+190 
conf CF 71997 nr. cad 71997-Cl supraf constr. sol-144 mp1BUC11512 km 2+100
L = 12,9 ml, 1 = 18 ml 
supraf constr.=498 mp 
km 0+195
L= 17 ml, I = 7,5 ml

POD NR 13-B-dul M.Viteazul, (PECO)Valea Zalaului, 
identificat CF 68313-567 mp_________________ 1BUC11513

1BUCPOD NR 14-lTA-SC Transurbis SA, Valea Zalaului11514
km 0+130 
L=13ml, l = 4ml
conf CF 70271-supraf. constr.la sol-59 mpPOD NR 15-Str. Macesilor{lVV),Valea Zalaului, CF 

70271- supraf. constr.la sol-59 mp 1BUC11515



km 0+200
L = 15,3 ml, l = 5,9_ml______
km 0+700
L= 14 ml, I = 5,9 ml________
km 6+50
L= 13 ml, 1 = 14 ml
supraf constr. =425 mp_____
km 0+90
L = 5,7 ml, I = 7 ml________
km 0+300
L = 4 ml, 1 = 7,7 ml 
CF 58171, nr. cad.58171 
supraf. constr. la sol=123 mp

POD NR 16-Str.Depozitelor{atelierCASSA),\/alea
Zalaului_____________________
POD NR 17-Str. Depozitelor(statia transformare 
FRE), Valea Zalaului

1BUC11516

1BUC11517

POD NR 18-B-dul M.Viteazul(depozit ILF),Valea
1BUCMitii-identificat in CF 68314-463 mp11518

POD NR 19-Str. Fabricii (fabrica de pâine). Valea
1BUCSarmas11519

POD NR 20-Str. Porolissum (PECO), Valea Sarmas, 
CF 58171 1BUC11520

km 0+250
L = 35 ml 1 = 65 ml
PV REC 29349/01.07.2010

POD NR 21-Cart. Porolissum,Str.Lt. Col. 
Moldoveana, ValeaSarmas 1BUC11521

km 0+200 
L = 3 ml, I = 7ml

POD NR 22-Str. Sf. Vineri intersecţie cu Str. 
Ritmului,Valea Dumbrava 1BUC11522

km 1+200
L = 3ml, 1 = 9 ml
CF 68408, supraf. constr. 192 mp

POD NR 23-Str.C.Coposu(SOCOM Servirea),Valea 
Meses, CF 68408,192 mp 1BUC11523

km 0+50
L = 4 ml, i = 5 ml1BUCPOD NR 24-Str. Gh. Bujor,Valea Meses11524
km 0+70
L = 3,5 ml, I = 5,5 ml1BUCPOD NR 25-Str. Olarilor,Valea Meses11525

POD NR 26-Pasaj B-DUL M. VITEAZUL{spre Criseni) 
LINIE CFR KM 0+350-identificat in CF 69283 L = 33,5 ml, I = ml1BUC11526

POD NR 27-Pasaj B-DUL M. VITEAZUL LINIE CFR 
spre Hereclean km 5+350-identificat in CF 69283 L = 16 ml, I = 15 ml1BUC11527



km 0+350 
L = 16,5 ml, I = 7 ml
conf. CF 68434, nr. cad. 68434-Cl supraf constr. sol 424POD NR 28-Pasaj, str. V.Gelu,Lt. col Pretorian, 

Dumbrava Nord-CF 68434-424 mp BUC 1 mp11528
POD NR 29-Pasarela zona Astralîs,Valea Zalaului CF

L= 18,5 ml, I = 1,5 mlBUC 171820,11529
POD NR 30-Pasarela cart. S. Barnutiu(Bl. 02),Valea

L = 15 ml, 1 = 7 ml1BUCDumbrava11530
deschidere 3.1ml 
lungime 3.5 mlPOD NR 31- Str.C.D.Gherea extensie parau Bankert 1BUC11531
el. P2
deschidere 2ml 
lungime 6mlPOD NR 32-Str.Paraului, valea Meses 1BUC11532
pod beton armat peste valea zalaului zona fântânii 
arteziene
L=10.7 ml 1=7.40-9.4 ml
HCL nr. 290/03.11.2010
PV rec 27576/21.06.2010
majorare valoare cu 462.35 lei conf. HCL
nr.258/19.12.2011
se identifica in CF 68690, supraf. constr.=ll mp

POD NR. 33 (7)-Str. C.D. Gherea extensie-in zona 
fântânii arteziene-valea Zalaului, CF 68690, li mp BUC 111533

din prefabricate; L= 2 ml; 1= 8 ml
PV rec 42614/06.08.2020-baiustrada 2ml x 2 ml

PODEŢ -Str. Lacului intersecţie cu str. Cascadei 
valea Meses 1BUC11534
PODEŢ -Str. Lacului intersecţiei cu str. 
Tipografiei;valea Meses din prefabricate; L= 2 ml; 1= 8 ml1BUC11535

din ţeava metal cu parapeti metalici 
L= 8 ml; 1= 2.5 mi
conf CF supraf construita la sol = 37 mp

PODEŢ -Str.Valea Mitii (fosta porţiune din 
Industriei) langa calea ferata; valea Mitii, CF 69260 1BUC11536

din ţeava metal cu parapeti metal
L= 8 ml; l=3ml

PODEŢ- Str. Industriei intersecţie cu str. Viilor; 
valea Mitii 1BUC11537

din beton cu parapet 
L= 13.5 ml; 1= 5.7 ml
conf CF-supraf constr la sol=79 mp, L=0.015 km

POD -Str. Lupului langa calea ferata ; valea Mitii -CF 
71829-203 mp 1BUC11538



1PODEŢ -Str. Sarmas mai sus de intersecţia cu . -lea 
Sarmas

din beton 
L= Iml; 1= 4 mlBUC 111539
din profil 1 culei din beton 
L=3.7 ml;]= 4.2mlPOD -Str. Gh. Sîncai valea Sarmas BUC 111540
din tub premo ISOOmm 
L= 10 mi; 1= 2 ml

PODEŢ -str. Principala Stana valea Stanei BUC 111541
din tub premo BOOmm 
L= 7 ml; 1= 1 mlPODEŢ -str. Principala Stana; nr. 176-46 BUC 111542
din beton armat 
L=3 ml; 1=5 mlPOD -Str. Principala Stana; valea Stanei BUC 111543
din lemn 
L= 3ml; 1=3 ml

POD -Str. Principala Stana; valea Stanei biserica 
Penticostala 1BUC11544

din tub premo 
L=6 ml; l=lmlPODEŢ -str. Principala Stana spre Chichisa 1BUC11545
din tub premo 500mm 
L=7ml; 1=1 mlPODEŢ-Ortelec str. Bujorilor nr. 40, subtraversare 1BUC11546
din tub premolOOOmm 
L=9 ml; 1=1 ml 
Cf 68107, nr.cad.68107 
supraf. constr. la sol =63 mpPODEŢ -Ortelec str. Bujorilor nr.56, CF 68107 BUC 111547
din beton armat P2 
L= 9ml; 1=2 ml
prelungire podeţ pentru circulaţia pietonala cu un tub 
Dn600: l=3mPODEŢ -Ortelec str. Bujorilor nr.66-CF 68107 nr. 

cad. 68107-Cl supraf. constr. la sol 55 mp conform CF 68107BUC 111548
din beton armat culei zidărie piatra 
L=8ml; 1=5 mlPOD -Ortelec str. Bujorilor nr.l6, subtraversare BUC 111549
din beton armat culei din piatra 
L=5 ml; 1= 7 ml
identificat in CF 67755. CAD. 67755-Cl-supraf.constr. la 
sol 63 mpPOD -Ortelec str. Cetatii nr. 58/A-67-CF 67755 BUC 111550



din beton armat; ..ulei din beton 
L =9 ml; 1= 4 ml identificat in CF 67800 nr. cad 67800- 59 
mp supraf constr. la sol

POD -Ortelec str Cetatii nr. 118-CF 67800 BUC 111551
din tub premo 800 mm 
L=5 ml; 1=1 m!
supraf. constr.la sol - pod 16 mp conf CF 69391_______
din tub premo 1000 mm 
L =10ml; 1= 1 ml
identificat in CF 68104 NR. CAD. 68104-C1-53 mp supraf 
constr. la sol

PODEŢ -Ortelec str. Maguricei nr.7, CF 69391-67
BUC 111552 mp

PODEŢ -Ortelec str Cetatii nr.6-CF 68104 1BUC11553
din beton armat 
1=11 ml; 1= 1 mlPODEŢ-Orterlec str. Moigradului nr. 26-9/A BUC 111554
din tub beton 500mm 
L=8 ml;l=lml
CF 67624, nu este identificat ca si constr.PODEŢ -Orterlec str. Moigradului nr.l BUC 111555
din tub beton 500 mm 
1=11 ml; 1=1 ml

PODEŢ -Ortelec str. Bujorilor intersecţie cu Gradina 
Onului BUC 111556

din tub beton lOOOmm 
L=6 ml; I = 1 ml

PODEŢ -Ortelec str. Fundătură intersecţie str. 
BuJorilor(NR.64 ?) 1BUC11557

din tub beton lOOOmm 
L =6 ml; 1=1 ml PODEŢ -Ortelec str. Fundătură nr.2 1BUC11558
din tub beton 600 mm 
L = 6 ml; 1=1 ml1PODEŢ -Ortelec str. Parului nr.l BUC11559
din tub beton 2x600 mm 
L=3.5 ml; 1=1 mlPODEŢ -Ortelec str. Dudului nr.l BUC 111560
din tub beton 600 mm 
1=5 ml;l =1 mlPODEŢ -Ortelec str. Dudului nr.l6, subtraversare BUC 111561
din tub beton Dn=300mm 
l=5m-:5 tuburi Dn300 de Im

Podeţ acces la proprietăţi - Str. Porolissum (nr. 70A- 
nr. 86) 17BUC11563

din tub beton Dn=300mm 
l=5m-:5 tuburi Dn300 de Im58Podeţ acces la proprietăţi - Str. Bujorilor BUC11564

Podeţ acces la proprietăţi din rigole carosabile tip 
U - Str. Bujorilor 1=5 mlBUC 1511565



I ■f
BUC 1Podeţ L=2.5 ml - Str. Bujorilor 

Podete-Sosea ocolitoare 
11566

35 podeţe de 2 ml35BUC11567
pod km (10+496)BUC 1Pod-Sosea ocolitoare11568
L=10.40 ml
1 = 9.80 mi
podeţ tubular din tabla otel ondulata tip HCPA15
2 benzi circulaţie x 3.50 m 
trotuar 2x10x1.40 m 
lumina podet=2.10 mPodeţ peste sântul de garda cart. Dumbrava Nord 1BUC11569

PV recepţie 63063/25.11.2014 L=6 ml
L=3.5 ml, 1=6 ml, asfalt
CF 71817, supraf. constr. la sol 12 mp

1BUCPodet-Str. Vânătorilor11570
Podeţ peste valea Bankerth-str. Oborului, CF 
71817,0,004 km 1BUC11571

podeţ tubular din beton, L=5 ml si diametrul=1200mm 
sânt pereat din beton de 10 ml si sânt pamant de 10 ml 
Sosea Ocolit-km 8+400 acces propr. Szollosi Laszio

Podeţ Sosea Ocolitoare Km 8+400-acces propr. 
Szollosi Laszio 1BUC11572

PV RK nr. 56105/07.09.2017
podeţ de beton peste valea Lazuri L=3,17 ml, 1=2.43 ml 
supraf constr. la sol-17 mp, supraf teren cu pod-24 mp1BUCPodet-Str. Cimitirului, CF 6918611573

conf raport expertiza de evaluare a notarilor Salaj 
pentru Ortelec valoarea este de 75% din 291 lei / mp 

=218.25 lei/mp x 23 mp=5019.7523MPPodeţ str. Cetatii Ortelec-CF 68103-Cl11574

conf raport expertiza de evaluare a notarilor Salaj 
pentru Ortelec valoarea este de 75% din 291 lei / mp 

=218.25 lei/mp x 26 mp=5674.5026MPPodeţ str. Cetatii Ortelec-CF 68103-C2-26 mp11575
pasarela L=12 ml, 1=1.65 ml,
trotuar L=45.6 ml, 1=1-2.55 ml,
zid sprijin de L=45.6 ml, 1=0.15 ml, h=0.25-0.61 mlPasarela pietonala cu trotuar-str. Cetatii, Ortelec 57,6ML11576



din tub corugat diurn 800 mm, L=5 ml, capete de pod 
3.88 xO.85 X 0.25 si 3.92 x 1.35 x 0.29

1BUCPodeţ str. SIt Teodor Tuser11577

capete podeţ 1.62 x 2.76 x 0.4 ml si 2.9 x 1.13 x 0.32ml 
aripi podeţ 2.5 x .2 x 0.27 ml si 2.3 x 1.15 x 0.3 ml

BUC 1Podeţ str. Crângului11578
CF 75430-Cl, nr.cad.75430
S const. la sol=55 mp
nota constatare nr. 55411/11.09.2018Podeţ peste valea Bankert-str. Freziilor, CF 75430 1BUC11579
L=6 ml, 1=3.15 ml, podeţ beton peste valea Zalaului1BUCPodeţ str. B. N. Antal, CF 6874811580
L=4 ml, 1=3.5 ml, podeţ peste valea Lazuri1BUCPodeţ str. Cimitirului, CF 6918611581
tub betonb de 4 ml si tub corugat de 6 ml
balustrada de protecţie de 22 mlPodet-str. Branduselor-CF 72506, s=128 mp, 

L=0.013 1BUC11582

1BUCPodeţ str. Fabricii11583

situat la intersecţia cu str. Stanei, dimensiune 9,5 m x 25 
m, parapet pietonal din ţeava rectangulara 10 mPodet-str. 22 Decembrie 1989 km 0+692, CF 68105 BUC 111584

edescu
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ANEXA NR. 7'- LA CAIETUL DE SARCINI

Caile de circulaţie destinate traficului pietonal si/sau cicliştilor

Denumire CaracteristiciU.M. CantitateNr. inv.
Str. Andrei Muresan 
L = 1150 km din care;
LI = 0450 km asfalt 
L2 = 0700 km placi beton 
se modifica conf inv. 2013 =1.447 km 
0.747 km asfalt
0.700 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1447 mpTROTUAR Str. Andrei Muresanu KM 1,44710970
Str. Andrei Saguna (Florilor)
L = 0,950 km din care:
LI = 0,700 km asfalt
L2 = 0,250 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1350 mp
PV RC 55351/24.08.2016-rebordurare, asfaltare
RC 43479/11.07.2017-reparaţii trotuarTROTUAR Str. Andrei Saguna (Florilor)10971 KM 0,95

Str. ARMONIEI 
L = 0,700 km asfalt
cont PV inv. 3878/2014 - S = 1050 mp 
RC 32638/24.05.2017-COVOR ASFALTIC 
RC PV 78938/11.12.2017 asfaltare trotuarTROTUAR Str. ARMONIEI KM 0,710972
Aleea Alimpiu Barbulovici
L = 0,200 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 300 mpTROTUAR Aleea Alimpiu Barbulovici KM 0,210973
Str. Ady Endre 
L = 0,150 km beton 
pv 35852/14.07.2014-covor asfaltic 
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 225 mpTROTUAR Str. Ady Endre KM 0,1510974



(\

Aleea Astrei
L = 0,100 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 100 mpKM 0,1TROTUAR Aleea Astrei10975
Str. Avram lancu
L = 1,500 km din care;
11 = 1,000 km b'eton~+ asfaltL2'= 0,500 Km beton+asfalt 
pv 35869/14.07.2014-rebordurat si reparaţii trotuar 
conf. PV inv. 3878/2014 - 5 = 2450 mp
RC 69715/01.11.2017<arosabil trotuar-189.2 mp________
Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu
L= 1,600 KM beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1600 mp
RK 56441/14.09.2018‘COVor asfaltic pe 319.21 mp existenţi,
L=220 ml, 1=1.20-1.7
RC 61888/2019-din blocheti si boltari, scări acces, 
balustrade, L=1.78kni

1,5KMTROTUAR Str. Avram lancu10976

1,78KMTROTUAR Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu10977
Str. Cerbului
L = 0,362 km pavaj
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 300 mp
PV rec.66576/19.11.2015-rep. curente
PV RC 55323/24.08.2016-asfaltare
majorare cu lucrările de reparaţie capitala PV rec 64221,
82838, 91363 din 2021
asfalt L=362 m, supraf 594.0,362KMTROTUAR Str. Cerbului10978
Str. Cetatii
L = 1,065 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1240 mp
identificat in CF 68103 si CF 68104
RC 54963/24.07.2019-zona nr. 113/A-rigola cu gratar, acces.

1,065 trotuarKMTROTUAR Str. Cetatii10979
Str. Ciocârliei
L = 0,200 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 200 mp0,2KMTROTUAR Str. Ciocârliei10980



(

Str. Cloşca
L = 0,700 km din care;
LI 0,600 km asfalt
L2 = 0,100 km pavaj
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1000 mp
PV rec 25367/18.04.2019 modernizare trotuar si zid —
sprijinH=1.5 m L=21m, Ltrotuar=1.54 km0,7KMTROTUAR Str. Cloşca10981
Str. Corneliu Coposu
L = 2,800 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 5600 mp
RC 69711/01.11.2017-covor asfaltic trotuar 339.7 mp,
270.55 mp accese2,8KMTROTUAR Str. Corneliu Coposu10982
Str. Crinului
L = 0,120 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 120 mp
PV rec RC 48511/19.07.2016-rebordurare si asfalt pe
supraf. existenta0,12KMTROTUAR Str. Crinului, 0,120 KM10983
Str. Crisan
L = 1,020 km din care:
LI = 0,500 km beton+asfalt
L2 = 0,520 km asfalt
RC PV 78942/11.12.2017-trotuar Bl. 801,02KMTROTUAR Str. Crisan10984
Str. 22 Decembrie 1989
L = 0,630 km din care:
LI = 0,330 km pavaj 
L2 = 0,300km asfalt 
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 780 mp

TROTUAR Str. 22 Decembrie 1989-identificat in 
CF 68105, 67754, 67625, 67753,68010,67751, 
67879 0,63KM10985

Str. Decebal
L = 0,440 km pavaj
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 498 mp0,44KMTROTUAR Str. Decebal10986



9 (

Piaţa 1 Decembrie 1918
L = 0,200 km asftiit
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 400 mp
L=508,4 ml (180,7 ml-dim.trotuar 9 Mai, 239 ml dim. trotuar
Unirii), 1=2-3 ml, S=1701 mp-trotuar
CF 66522 Platou de marmura 5=6311 mp
PVrec RC 48509/19.07.2016-rebord

TROTUAR si Platou de marmura Piaţa 1 
Decembrie 1918-CF 66522 8012MP10987

Str. Dumbrava
L = 1,600 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 2150 mp1,6KMTROTUAR Str. Dumbrava10988
Str. Fabricii
1= 1,635 km din care:
LI = 1,485 km asfalt
L2 = 0,150 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 2380 mp
PV RC 55325/24.08.2016-asfaltare pe supraf. existenta1,635KMTROTUAR Str. Fabricii10989
Str. Gen. Dragalina
L = 1.450 km beton
modif. inv.2013=1.450 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 2175 mp
PV rec 61892/26.08.2019 si 68916/23.09.2019-refacere
trotuar zona Profi, zid sprijin, scări trotuar, balustrada
metalica 1,45KMTROTUAR Str. Gen. Dragalina10990
Str. Gh. Lazar 
L= 1,340 km asfelt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 2400 mp1,34KMTROTUAR Str. Gh. Lazar10991
Str. George Cosbuc 
L = 250 ml
L=120 ml asfalt PV 49224/22.10.2012
trotuar nou pe 0.587 km lăţime medie 1.6 ml, supraf. 940.86
mp si accese propr.385.67 mp
supraf = 555 mp+940,86 mp+385,67 mp=1881,53 mp

0,957TROTUAR Str. George Cosbuc-Gradina Poporului KM10992



V

Str. Gheorghe Doja
L = 3,760 km asfalt conf PV rec 90497/21.12.2021 
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 9345 mp 
RC 32504/24.05.2017-covor asfattic bl. D62-D64-D66 
RC 61892/26.08.2019-trotuar, zid boltari_________3.76KMTROTUAR Str. Gheorghe Doja10993

Str. loan Nechita 
L = 0470 km beton
modif. conf. PV inv. 2013=0.686 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1029 mp
RC 32588/24.05.2017-covor asfaltic, rebordurare bl. F6-F8

0,686KMTROTUAR Str. loan Nechita10994
Str. Industriei 
L = 1,100 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1100 mp_________________
Piaţa luliu Maniu 
L = 0,200 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 3156 mp
RC 32658/24.05.2017-covor asfaltic statie taxi in fata la ciad.
Transilvania
conf CF 663111=354.6 ml, supraf=2382 mp____________ _
Str. Kiss Karoly
L = 0,190 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 • S = 190 mp

1,1KMTROTUAR Str. Industriei10995

TROTUAR Piaţa luliu Maniu-identificat in CF 
66311 0,355KM10996

0,19KM10997 TROTUAR Str. Kiss Karoly
Str. Kossuth Lajos
L= 1,800 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1800 mp1,8KMTROTUAR Str. Kossuth Lajos10998
Aleea Liliacului
L = 0,400 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 600 mp0,4KMTROTUAR Aleea Liliacului10999



l

Str. Liviu Rebreanu
L = 0,360 km asfelt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 360 mp
se majoreaza conf PV rec 64791/22.10.2018, L=387.10
1=1.55 mt, 5=600.6 mp0,387KMTROTUAR Str. Liviu Rebreanu11010
Str. Lt. Col. Pretorian “
L = 1,200 km beton
modif. inv.2013 = 1.200 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1800 mp1,2KMTROTUAR Str. Lt. Col. Pretorian11011
Str. Lt. Col. Teofil Moldoveanu
L = 0,100 km asfalt, se majoreaza la 0.206 km
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 100 mp
PV RC 55330/24.08.2016-asfaltare pe supraf. existenta
PV 79307/13.12.2018, PV 28598/07.05.2019 asfalt pe 205,8
ml, suprafaţa 168,5 mp,0,206KMTROTUAR Str. Lt. Col. Teofil Moldoveanu11012

B-dul M. Viteazul 
L= 11.000 km asfalt
la nr. inv. 11165-conf. inv. 2013 si situaţie lucrări; 
trotuar bl A96-Troita-Ag. voiaj din dale 
L=0.392 km; S= 1493 MP
nr. inv. 11156-trotuar stabe autobuz din dale L= 0.086 km 
conf. PV inv. 3878/2014-S10,121KMTROTUAR B-dul M. Viteazul-10,121 km11013
Str. 1 Mai
L = 0,075 km pavaj
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 75 mp0,075KMTROTUAR Str. 1 Mai11014



Str. 9 Mai
L = 0,600 km asfalt
l=2ml
dimin. pe lăţime cu 50 mp devine parcare 
conf. PV inv. 58009/11.12.2012
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1200 mp---------------—
dim. cu 0,1807 km conf. CF 66522-se noteaza pe P-ta 
lDec.1918
supraf.=1228,55 mp, 1=419,3 ml, 1=2,930,419TROTUAR Str. 9 Mai-0,419 KM KM11015
Str. M. Eminescu 
L = 0,500 km din care:
LI = 0,200 km beton 
L2 = 0,300 km pavaj 
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 500 mp0,5KMTROTUAR Str. M. Eminescu11016
Str. Maxim Gorki
L = 0,480 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 480 mp
PV rec. 31399/04.05.2016-asfaltare
Aleea Margaretelor
L = 0,110 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 110 mp

0,48TROTUAR Str. Maxim Gorki KM11017

0,11TROTUAR Aleea Margaretelor KM11018
Str. Moigradului
L = 0,130 km pavaj
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 195 mp
identificat in CF 67624 (teren cat. drum-strada, trotuar,
rigole, supraf tot.9495 mp)0,13TROTUAR Str. Moigradului-CF 67624 KM11019
Str. Meteorologiei
L = 0,280 km beton
conf, PV inv. 3878/2014 - S = 280 mp

0,28TROTUAR Str. Meteorologiei KM11020
Aleea Mesteacănului
L = 0,220 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 264 mp0,22KMTROTUAR Aleea Mesteacănului11021



(

Aleea Narciselor 
L = 0,250 km asialt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 250 mp 
Aleea Năzuinţei
L = 0,200 km asfalt
eSTif. PV inv. 3878/2014 ~S = 200 mp —

0,25KMTROTUAR Aleea Narciselor11022

KRT 0,2TROTUAR Aleea Năzuinţei11023

Str.Nicolae Titulescu
L = 0,400 km pavaj
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 400 mp
PV rec RC-60837/20.09.2016-rebordurare trotuar si covor
asfalt
PV rec 78488/08.11.2021-borduri carosabile tip B3, L=270 
m, pavaje 5=450,69 mp, ţeava polietilina DN63,1=5300,4KMTROTUAR Str.Nicolae Titulescu11024 Str. Nicolae Balcescu
L = 0,960 km asfalt-se maj cu 24 ml 1=0,984 km 
Pv recepţie 50756/26.09.2014, asfaltare pe supr. existenta-
74.32 mp
RK 69972/26.09.2019-trotuar cu zid sprijin, balustrada 
metalica

0,984KMTROTUAR Str. Nicolae Balcescu11025
Str. Olarilor 
L = 0400 km pavaj
majorare cu 177 ml conf. PV rec.50755/30.10.2012 
conf. PV inv. 3878/2014 • S = 577 mp0,577KMTROTUAR Str. Olarilor11026
Str. Octavian Goga
L= 0,150 km pavaj
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 225 mp

0,15KMTROTUAR Str. Octavian Goga11027



(

Str. Parcului 
1 = 0150 km pavaj
modif. conf. PV rec. nr. 58774/17.12.2010 
Lst=0.125km lst=2.5 ml 
Ldr=0.125 km ldr=1.5 ml
cotîf. PV inv. 3878/2014 - S = 501 mp---------- ---- --- --------
PV rec. 62042/28.10.2015 se adauga L=165 ml asfalt, 1=1- 
1.6 ml 5=239.27 mp 
rezulta L tot 0,415KMTROTUAR Str. Parcului11028
Str. Păcii
L = 0,850 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1275 mp
pv rec. 68559/19.12.2014-RK pe 444 ml, pe supraf. existenta
(652 mp) ____________________________________ _
Str. Pomilor
L = 0,230 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 230 mp

0,85KMTROTUAR Str. Păcii11029

0,23KMTROTUAR Str. Pomilor11030
Str. Porolissum
conf PV inv. 3878/2014 - S = 1600 mp
conf PV receptiel9901/06.04.2015 se modifica Ll=0.517
km beton, 12=0.533 km asfalt
PV rec. 50623/29.07.2016 si PV 57153/05.09.2016-asfalt pe 
supraf exist, scări acces de lO.S ml ,zid sprijin pe 861,05KMTROTUAR Str. Porolissum11031
Str. Pictor loan Sima
L = 0,600 km beton
conf PV inv. 3878/2014 - S = 600 mp0,6KMTROTUAR Str. Pictor loân Sima11032
Aleea Ritmului
L = 0,400 km asfalt
conf PV inv. 3878/2014 - S = 600 mp

0,4KMTROTUAR Aleea Ritmului11033



(i

Str.Simion Barnutiu 
L = 6,300 km din care:
LI = 2,900 km beton 
L2 = 3,400 km asfalt 
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 15437 mp
RC 43568/11.07;2017-2ona Lic chimie si RC--------
44334/14.Q7.2017-bl H1-H4 6,3KMTROTUAR Str.Simion Barnutiu11034
Str. Sf. Vineri 
L = 1,640 km asfalt
conf PV inv. 3878/2014 - S = 1640 mp
PV rec 64523/0S.09.2019-asfaltare trotuar C15-B221,64KMTROTUAR Str. Sf. Vineri11035
Str. Salcâmilor
L = 0,110 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 110 mp0,11KMTROTUAR Str. Salcâmilor11036

Str. Stadionului 
L tot= 0,749 km pavaj 
S = 936 mp
majorare conf PV rec. 76293/05.12.2018(si lucrări modif 
traseu gaz)
pe L=522 ml, 1= 1-1.5 ml, zid sprijin L=ll ml, 1=0.75-1.5 ml0,749KMTROTUAR Str. Stadionului11037

Str. Stanei 
L = 0,360 km asfalt
conf PV inv. 3878/2014 - S = 600 mp 
PV 54624/05.08.2021 asfaltare pe L=300 m, supraf=472.22 
mp, borduri tip B3-600 buc
PV parţial 85352/06.12.2021-1=60 m, asfalt supraf 123 mp0,36KMTROTUAR Str. Stanei11038



Str. Tineretului
L = 0,100 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 100 mp
RC 32650/24.05.2017-covor asfaltic si rebordurare alee si
trotuar
RC 31902/21.0S;2019 si 61879/26.08.2019"pâ^rsrari 
acces, bordura, banei

KM 0,1TROTUAR Str. Tineretului11039
Str. Tipografilor
L = 0,125 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 125 mp

0,125KMTROTUAR Str. Tipografilor11040
Str. Trandafirilor
L = 0,120 km asfelt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 120 mp0,12KMTROTUAR Str. Trandafirilor11041
Str. Traian
L= 1,050 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1050 mp1,05KMTROTUAR Str. Traian11042
Str. Turturelelor
L = 0,080 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 80 mp0,08TROTUAR Str. Turturelelor KM11043

Aleea Torentului 
L = 0,700 km din care:
LI = 0,240 km asfalt
L2 = 0,460 km beton-asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1050 mp
PV recepţie 64644/05.09.2019-refacere trotuar
sit. lucrări 92/2016-refacere trotuar si zid sprijin cu scări
acces blov-480 ____0,7KMTROTUAR Aleea Torentului11044



(

Str. T. Vladimirescu
CF 67616 nr. cad. 67616-inch 13488/28.04.2017 
teren aferent străzii, trotuarului si acostament-supraf 
tot.15437 mp, L=0.924 km 
L = 1100 km din care:
LI = 1000 km asfalt”
L2 = 0100 km beton +asfalt 
1=2 ml
diminuare din lăţime tr 1,1KMTROTUAR Str. T. Vladimirescu-CF 6761611045

Str. Unirii
L = 0,850 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 1700 mp
refacere trotuar pavaj si scari-intrare pasaj-RC-PV
17654/11.03.2016
dim. cu 0,2906 km conf. CF 66522 {0,239 km se noteaza pe P 
ta lDec.1918 si 0,0516 km s-a intabulat Prefectura)0,559KMTROTUAR Str. Unirii11046
Str. Voievod Gelu
L = 1,200 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 2400 mp
PV rec 87972/04.12.2019-zid sprijin din blocheti, scări acces
bloc. 1=0.265 km 1,2KMTROTUAR Str. Voievod Gelu11047

Str. Victor Deleu 
L = 0200 km beton
modif. conf. PV inv. 2013=0.268 km asfalt 
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 268 mp0,268KMTROTUAR Str. Victor Deleu11048
Cartier Bradet
L = 1,978 km din care:
LI = 0,490 km asfalt
L2 = 1,488 km km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 2967 mp
Cartier Stadion
L = 2,249 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 3374 mp

1,978KMTROTUAR Cartier Bradet11049

2,249KMTROTUAR Cartier Stadion11050



Cartier Libertăţii 
L = 1,655 km din care;
LI = 1,003 km beton 
L2 = 0,652 km asfalt 
conf. PV inv. 3878/2014 - S 2483 mp1,655TROTUAR Cartier Libertăţii KM11051
Cartier Avram lancu------------------------
L = 2,548 km din care:
LI = 1,467 km beton 
L2 = 1,081 km asfalt 
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 3822 mp2,548KMTROTUAR Cartier Avram lancu11052
Cartier Mihai Viteazul 
I = 1,876 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 2814 mp1,876TROTUAR Cartier Mihai Viteazul KM11053
Cartier Păcii 
L = 1,565 km asfalt
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 2348 mp1,565TROTUAR Cartier Păcii KM11054
Cartier Porolissum
L = 1,656 km din care
LI = 0,955 km asfalt
L2 = 0,701 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 2484 mp
PV rec 32359/10.05.2016-RK asfalt pe supraf exist.
RC 37860/lS.06.2018-zid sprijin si alee betonata 63,9 mlKM 1,656TROTUAR Cartier Porolissum11055
Cartier Abator 
L= 1,325 km din care;
LI = 1,300 km asfalt 
L2 = 0,025 km beton 
conf. PV inv. 3878/2014-5 = 1988 mp1,325TROTUAR Cartier Abator KM11056
Cartier Vişinilor
L = 0,439 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 659 mp

0,439TROTUAR Cartier Vişinilor KM11057



Cartier Simion Barnutiu
L = 2,418 km se majoreaza la 2.503 km conf PV rec 
46403/08.06.2022-zona Casnica bl. A7 
LI = 2,477 km asfalt 
L2 = 0,026 km beton
conf. PVf^S0741/25.09.2014-Se amen. 5=155.02 mp,
L=89.1,1=1.73 ml
conf. PV inv. 3878/2014-2,503TROTUAR Cartier Simion Barnutiu, 2.503 km KM11058
Cartier Dumbrava I- H
L = 0,227 km beton
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 341 mp
PV rec Rk 2020-1=123,3 m, zid de sprijin, scări si rampe
persoane cu dizabilitati
PV rec 31109/10.05.2021-balustrada metalica la bl. SB 35-SB
390,227KMTROTUAR Cartier Dumbrava 1- II11059
ACT ADIŢIONAL NR 44546/25.09.2008 LA CONTR DE
ADMNISTRARE NR 1737 DIN 20.01.2005

TROTUARE str.Olarilor nr. 64- Scări de acces. 
Rigola betonata. Bl 04 680MP11100

investiţia- branşament canalizare basa si acces carosabil, 
pietonal si parcare auto 
cămine lAIFO corp B si C0,1TROTUAR Cămin lAIFO Corp B,C-Str.Sf. VIineri KM11101
trotuar strada Viitorului, suprafaţa = 1040 mp 
I = 1.5 ml
L = 693.3 ml 0,693TROTUAR Str. Viitorului - Blocuri ANL D-va Nord KM11102
trotuar str. Braşovului
I = 1.5 ml 
L = 143.3 ml
suprafaţa 215 mp0,143TROTUAR Str.Brasovului - Blocuri ANL D-va Nord KM11103
trotuar suprafaţa de 230 mp, str. Făgetului
I = 1.5 ml 
L= 153.3 ml0,153TROTUAR Str. Făgetului Blocuri ANL D-va Nord KM11104

0,21PARAPET TROTUAR - Blocuri ANL D-va Nord KM11105



\

suprafaţa = 395 mp 
L = 55 ml 
l = 3.5 ml0,055KMALEE PIETONALA 1- Blocuri ANL D-va Nord11106
suprafaţa 395 mp 
L = 55ml
1-3.5 ml “----------- 0,055 —ATEETrETON AIA 2- Blocuri ANL D-'vă Nofd “—KM11107
suprafaţa = 400 mp
L = 57 ml 
I = 3,5 ml0,057KMALEE PIETONALA 3 - Blocuri ANL D-va Nord11108

investiţie Gradina Onului conf. PV nr. 45278/10.09.2009 
2704 MP 2704MPTROTUAR Str. Padureni-Gradina Onului11109

investiţie Gradina Onului conf. PV nr. 45278/10.09.2009 
636 MP 636MPTROTUAR Str. Luminişului - Gradina Onului11110
investiţie Gradina Onului conf. PV nr. 45278/10.09.2009 
840 MP

840MPTROTUAR Str. Mioriţei- Gradina Onului11111

investiţie Gradina Onului conf. PV nr. 45278/10.09.2009 
785 MP 785MPTROTUAR Str. Codrului - Gradina Onului11112

0,09KMTROTUAR BL. ANL II-DM5-DM711115
0,093KMTROTUAR BL. ANL II-DM1-DM311116
0,15KMTROTUAR BL ANL II - DM2 - DM411117

TROTUAR - Str. CI Alexandru Lapusneanu - 
cart.Meses________________
TROTUAR - Str. C2 Aleea Despina Doamna - 
cart.Meses 

conf. PV inv. 3878/2014 - S = 562 mp0,562KM11118

0,172KM11119
TROTUAR - Str. C3 Aleea Despina Doamna - 
cart.Meses conf. PV inv. 3878/2014 - S = 490 mp0,318KM11120

0,493KMTROTUAR - Str. 1 Aleea Movilestilor- cart.Meses11121

conf. PV inv. 3878/2014 - S = 2184 mp2,184KMTROTUAR - Str.2 Ştefan cel Mare - cart.Meses11122



(•

TROTUAR - Str. Dl Aleea Movilestilor - 
cart.Meses conf. PV inv. 3878/2014 - S = 638 mpKM 0,14511123

conf. PV inv. 3878/2014 - S = 445 mp0,445KMTROTUAR - Str. Al Petru Rares - cart.Meses 
TROTUAR - Str. B4 -Al.l.Cuza - cart.Meses

11124
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 440 mpKM 0,1211125

conf. PV inv. 3878/2014 - S = 406 mp 
PV rec 61882/26.08.2019-refecere 13.7 mp

TROTUAR - Str. El Ştefan Bathori - cart.Meses 0,406KM11126

TROTUAR - Str. Bl Al. loan Cuza - cart.Meses KM 0,3211127
TROTUAR - Str. FI lancu de Hunedoara - 
cart.Meses conf. PV inv. 3878/2014 - S = 408 mpKM 0,40811128
ZID SPRIJIN trotuar - Str. 1 Aleea Movilestilor- 
cart.Meses KM 0,14511129
ZID SPRIJIN trotuar - Str. Str.2 Ştefan cel Mare - 
cart.Meses 0,87KM11130
ZID SPRUIN trotuar - Str. Dl Aleea Movilestilor - 
cart.Meses KM 0,0911131
ZID SPRIJIN trotuar - Str, Al Petru Rares - 
cart.Meses KM 0,1311132
ZID SPRIJIN trotuar - Str. FI lancu de Hunedoara 
-cart.Meses 0,04KM11133

conf. PV inv. 3878/2014 - S = 6189 mp 
RC 31579/20.Q5.2019-bordurare, covor asfaltic cca 46.5 mp3,802KMTROTUAR -Str. Sarmas11134

Lungime=168m
Latime=1.5m
suprafeta=252mp
asfalt
modif L tot=168+100=268 ml PV 49224/22.10.2012 
modif Ltot = 268+105=373 ml PV 6260/06.02.2013TROTUAR - Str.lon Neculce - Gradina Poporului 0,373KM11135



Lungime=246m
La1ime=1.5m
suprafata=369mp
asfalt

TROTUAR - Str.loan Mango- Gradina Poporului 0,246KM11136
Lungime=160m
H=3ZID SPRIJIN - Str.loan Mango - Gradina 

Poporului Beton Bcl50,16KM11137
L st=0.335 km lat st=2.5 ml
L dr=0.335 km lat dr=1.5 ml
conf. PV înv. 3878/2014 - S = 1340 mp
conf. doc, cadastrala (complex agro.) înscris in CF 66330 nr.
cad 66330 L=195 ml, 1=2.5 ml, S=487.5 mp, diferenţa se va
intabula ulterior
PV rec 46008/24.070,67KMTrotuar - Str. Simion Oros11139
1=1.5 ml
cu dale de beton si borduri0,334Trotuar - Str Porolissum KM11140
1=1.5 ml
cu dale de beton si borduri1,796Trotuar -Str. Bujorilor KM11141

Scara acces trotuar cu rampa pentru persoane 
cu dizabilitati- Str. Porolissum zona rezervoarelor de apa-pichet 60,015KM11142
Scara acces trotuar cu rampa pentru persoane 
cu dizabilitati- Str. Porolissum zona Statie 
autobuz 1 0,008KM11143

L=482 ml 
l=0.7-l ml0,482Trotuar - Str.L Gherghariu-Gradina poporului KM11144
L=44 ml+

Zid sprijin - Str.L. Gherghariu-Gradina Poporului 0,044KM11145

PV rec.49224/22.10.2012-asfaltare; HCL 222/19.11.2012 
L=107.5 ml 
1=1.1-1.4 ml
PV rec.6260/06.02.2013; HCL 26/25.02.2013
L=220 ml TOTAL=327.5 ml _______ ______

Trotuar - Str.M.R. Paraschivescu-Gradina 
Poporului________________________ 0,328KM11146



PR.v.rec.49224/22.10.2012
L=145 ml H=4 ml;HCL 222/19.11.2012 
confecţii metalice parapet
prefabricate__________________________
1=78 ml conf. PV rec 50755/30.10.2012 si HCL 
244/17.12.2012-——................. -

Zid sprijin - Str.M.R. Paraschivescu-Gradina 
Poporului KM 0,14511147

11148-----Zidspriiîn-rrbtu'ăTStr Olarilor km—■ 0,078
L=210 mlTrotuar str. I.Creanga-Gradina Poporului 0,21KM11149
L=95 MLTrotuar str. P. Ispirescu-Gradina Poporului 0,095KM11150

Zid sprijin trotuar str. P. Ispirescu-Gradina 
Poporului prefabricate H=3m 1=40 m0,04KM11151

Asfalt L=155 mlTrotuar str. D. Margineanu-Gradtna Poporului 0,155KM11152

prefabricate. L=60 ml h=3 ml0,06Zid sprijin - Str.L. Gherghariu-Gradina Poporului KM11153

L=150 MlTrotuar str. M. Sorescu-Gradina Poporului 0,15KM11154
L=180 ml 
5=1064.mp 
din dale0,18Alee pietonala-Cladire Transilvania KM11155

din dale, L=0.086 km, zona Bl. B41, cu rampe si loc odihna 
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 611 mpTrotuar Statie autobuz-Bd. M. Viteazul 0,086KM11156
din dale, s=538.9 mp in zona Troiţei0,04Alee pietonala Troita-Bd. M. Viteazul KM11157
din dale, L=0.356 km, pe ZBd. M. Viteazul intre Troiţa si Ag.
Voiaj
conf. PV inv. 3878/2014 - S = 534 mp
zid de sprijin pe 0.150 km, trotuar pe 262 ml

0,356KMPista de biciclete-Troita-Ag. voiaj11158
0,262Trotuar str. Crângului si zid de sprijin KM11159
0,046Zid sprijin trotuar str. I. Nechita KM11160
0,052Zid sprijin trotuar str. Lt. Col. Pretorian KM11161
0,058Zid sprijin trotuar str. Cetinei KM11162
0,156KMTROTUAR STR. VIŞINILOR11163

conf. PV inv. 3878/2014 - S = 107 mpKM 0,107Trotuar str. Dacia11164



m
conf. inv. 2013 si situaţie lucrări: 
trotuar bl A96-Troita-Ag. voiaj din dale 
L=0.392 km; S = 1493 MP cu scări si elemnte de rampa 
locuri de odihna
trotuar statie autobuz din dale L= 0.086 km 

...0,392 " coBf: PV inv:3878/2014:- S ^493 mp...............Trotuar dale -Bd. M’ Viteazul-bl. A96-Ag. Voiaj' KM11165
zona Perla-Publiserv,L=250 ml, 5=1394.16 mp, lăţime
medie=5.57 ml
pista biciclete la nr. inv.11167

Trotuar dale -Bd. M. Viteazul-Bloc Perla- 
Publiserv 0,25KM11166
Pista biciclete-trotuar dale -Bd. M. Viteazul-Bloc 
Perla-Publiserv zona Perla-Publiserv, 1=201.4 ml, 5=338.02 mp, 1=1.678 ml0,201KM11167

PV rec. 45678/05.08.20151=315 ml, l=5.2-2.1 ml 
5 amenajata din dale =1611.3 mpTrotuar dale-zona Zahana-Ceas, Bd. M. Viteazu 0,315KM11168
platforma cu rampe de acces-603.34 mp 
L alee mica=35 ml (1=4.38 ml)
L alee mare=38 ml (1=7.4-13.02-21.6) 
L=82.7 ml, NO.3-0.9 ml 
5=50.69 mp

Alee pietonala Bd. M. Viteazu-platforma Casa 
de Cultura MP 603,3411169

0,083KMTrotuar str. Gh. Pop de Basesti11170
PV recepţie 52815/16.09.2015
L=361 ml, 1=1.1 ml, 5=394.06 ml cu accese la propr.182.24

KM 0,361Trotuar-Str. Pădurii11171 mp
PV rec. 51794/10.09.2015
L=119.6 ml, 1=0.9 ml, 5=106.45 mp

0,159KMTrotuar -str. Ghioceilor11172
PVrec.51794/10.09.2015
L=315 ml, 1=1.5 ml, 5=472.5 mp

Pista biciclete-Bd. M. Viteazu zona Zahana-Ceas KM 0,31511173
L=233.9 ml 5=357 mp, l=0.9-2.2 ml0,234KMTrotuar-str. Cimitirului11174



r#
acces pietonal din trotuar Str. Crisan la Bi. A27 L=4,7 ml,H zid 
sprijin=l,63 ml H împrejmuire metalica cu balustrada si grile 
metaiice=l ml, scări de beton placate cu placi de piatra- 
ardezie 0,005Acces pietonal din trotuar str. Crisan la Bl. A27 KM11175

Trotuar pavat si acces carosabil str. Prunilor 
zonalrispfeCtorat şcolar ^ ........-..... —■3Q6--------- MP------11T76

L=103 ml, I =1,79 ml, încadrare cu borduri B3-162 buc, B5-83
buc0,103KMTrotuar- str. Merilor11177
PV rec 69341/09.11.2018 - 0.039 km asfalt, 1=1.6 ml0,039KMTrotuar str. Begoniilor, L=38.7 ml11178

PV rec 72305/28.12.2020 majorare cu 33.7 m cu 1=0.7 m0,29KMTrotuar str. Lacului, 1=289.6 ml11179
trotuar-56,5 m cu scări de acces si zid de sprijin-l=71,4m
1=0,05-0,5 m, h-0,8-1,5 m0,057Trotuar-strazi Stana, L=0.057 km KM11180

PV rec parţiala 600017/30.08.2021 si PV rec 
82664/23.11.2021- borduri carosabile tip B3,1=365,6 m, 
borduri tip B5, L=371,50 m, borduri fonta, 6 buc, ţeava PVC 
On 250 315 mm, L=203,2 asfalt L=365,6 m, supraf=1960,44 
mp+438.72 mp 0,366KMTrotuar-Calea Criseni, 1=0.366 km11181
asfalt pe 727,4 mp, borduri tip B3 L=413,25 m. Borduri tip 
B5 pe L=102 m
PV rec parţiala 82782/23.11.2021-asfalt pe 45.7 m, supraf 
41.13 mp 0,561KMTrotuar- str. Căprioarei, 1=0.561 km11182

Se amenajeaza zid de sprijin din beton pe L=120 ml, si din 
blocuri mici de beton pe 1=51,88 m0,172KMZid de sprijin bl. A7 zona Casnica11183
bordura B5,1=123.5 m, lung, trotuar 0.135 km0,135KMTrotuar str. Mircea cel Batran11184

Şef Servic?uDir^tor^ecutiv 
AlixaiY^u Pura
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ANEXA NR. '2 la CAIETUL DE SARCINI

Parcurile, spatiile de agrement, pieţele, tirgurile si alte asemenea

PARCURI

CaracteristiciCantitateU.M.DenumireNr. înv.
suprafaţa teren-45000 mp din care:
sala sport-1112 mp, 
teren sport pe nisip-1353 mp 
skate park-361 mp 
grup social-60 mp 
terasa-291 mp 
scena,gradena-654 mpParc Municipal CF+NR.CAD.51156; str. Gh. Lazar 45000MP10403
P-ta I. Maniu1541Parc -zona verde-Cladire Transilvania MP10427

LOCURI DE JOACA ŞI TERENURI DE SPORT

Caracteristici_____
transferat de la loc de joaca 
aparate pe nisip-216 mp 
gazon-154 mp

U.M. CantitateDenumireNr.Inv.

Loc de joaca nr. 9 Parc Ciuperca-cart Păcii bl. P13 
P14 Al 370MP10209

377 mp conf. plan amplasament: aparate 
pe gazon-280 mp, gazon-97 mp 
vecini :bloc K1-K2,
construcţii montaj ion val, de 385.56 lei

Loc de joaca Ciresarii - cart. Libertatii;Str. Nucilor; 
bl. K5 Kl;K2;K3-377 mp MP 37711334

construcţii montaj in valoare de 7863.04 lei 
aparate pe nisip-242 mp______________242Loc de joaca blocuri - ANL D-va Nord-DM5 DM9 MP10215



{

bloc 6 8-510 mp, bl. P2-204 mp
REDENUMIRE PARCUL ROTARY conform
HCLNR. 69/ 24.03.2009
delimitat de blocurile N8-N12, G7-G9, D97-
DlOl
conf inv. 2014 suprafata= 364mp-aparate 
pe nisip, aparate pe ga2on-2560 mp 
PV recepţie 29368/22.04.2016-reparatie c

Teren de joaca nr 1, cart Bradet "PARCUL ROTARY" - 
714 mp spaţiu 2924MP10201

Bl. P2 P4 P5
conf PV inv. 63663/27.11.2014-aparate pe 
gazon-975 mpTeren joaca pt.copii CITADEL- str. P.l Sima-zona 

BRADET(Aleea Bradului, bl P2, P4, P5) 975MP10213
bloc S 34- valea Sarmas 915 mp
616 mp asfalt-teren sport 
225 mp aparate pe nisip 
74 mp gazonTeren de joaca nr 5 cartier Porolissum 915 mp 5 34 MP 91510205

bloc T159-SE ATRIBUIE DENUMIRTEA 
CONF. HCL NR.340/28.11.2007 
aparate pe nisip-589 mp, gazon- 411 mpTeren de joaca nr 3, PARCUL PĂCII cartier Crisan, bl 

T159,1000 mp 1000MP10203
Loc de joaca exterior -Padurea fermecata-Parc Păcii 
str. Crisan bl. T159 model 19 cod 5388BUC 116421

componente:
Amenajare 500 lei+reev.33.85 lei{s-a 
transferat mobilierul) 
act dezmembrare nr. 8761/29.09.2010 
nr. cad. 7398-1008 mp 
nr. top nou
1808/2/4/1.1809/1/2/3/1.1809/2/2/3/1.18
10/3/1/1/1/1
aparate pe nisip-154 mp, platf. betonata- 
120 mp, gazon______________________

Teren de joaca pt copii - zona CITO Str. Sf Vineri- 
1008 mp policlinica Haler______________ _ 1008MP10212



c
bloc P 60/A- valea Sarmas
aparate pe nisip-182 mp, gazon-38 mpTeren de joaca nr 2 cart Porolissum 220 mp P60/A 220MP10202

bloc Gulliver-541 mp-aparate pe nisipTeren de joaca nr 7 cartier Păcii 541 mp Guiliver 541MP10207
Teren de sport nr 4 cart D-va Nord 560 mp; str.Lt. 
rol. Pretorian, bl.N96------ --------------------- ------ — bloc N 96- 560 mp teren asfalt-----—MP - 56010204

str. V. Deleu bloc G 14- 320 mp 
str. I. Coroianu bl. B2-B4- 210 mp 
se transfera mobilier de la gestOb. De 
inventar in val de 1971.10 care trec la Locul 
de joaca V.Deleu
conf PV inv 2014-aparate pe nisip-270 mp.Teren de Joaca nr 6 cartier D-va Nord 530 mp str. V. 

Deleu G14-B2-B4 gazon -260 mp530MP10206
amenajare suprafaţa loc joaca L=12 ml,
1=8.1 ml, 5=97.2 mp 
HCL 32/16.02.2015Amenajare Loc joaca-S. Barnutiu bl. A28 97,2MP15168

Teren de joaca cart D-va I str. Pietriş bl. P39-P37
aparate pe nisip-120 mp120MP10208 120 mp
aleea Astrei -Sf. Vineri BI.L1;L2
teren handbal asfalt-bl A7-468 mp, aparate
pe nisip-144 mp,
conf. PV inv.2014 gazon -554 mp se scade, 
este înregistrat la spatii verzi Cart S. 
Barnutiu
se diminuează cu teren handbal asfalt-468Teren de joaca nr 11 cart S.Barnutiu Aleea Astrei bl 

Ll-L2-sf. Vineri mp care trece la Loc144MP10211
CF NR. 7497/N
NR. CADASTRAL 4146/2 
HCL NR. 74/24.03.2009

Teren de joaca prevăzut în PUD Construire magazin 
PENNY MARKET,47 mp donaţie SC REWE 
PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIASRL groapa de nisip-47 mpMP 4710214



(%

conf. Raport expertiza de evaluare a 
notarilor Saiaj
zona A, Val, 145 lei/mp x 474 mp=68730 lei 
Perimetrul=98 ml
Gf 68295 inch.-nr.-37474/30.10.2017

Teren aferent Loc de joaca nr.15-1. Slavici bl. C2-C6, 
CF nr. 68295'mrrcad. 68295,474 mp MP- 47415169

transferat de la gestiunea Teren sport- 
Gradina Onului DGADP prin HCL nr.46/2011420TEREN SPORT-SISTEM RUTIER-Gradina Onului 

Amenajare loc joaca-Sf Vineri bl. A7
MP2663

lucrări de constr, proiectare, avizeMP 49115586
sol vegetal corespunzător, erbicidat,
fertilizat ;i semanat iarbaAmenajare zona verde cu iarba-Sf Vineri bl. A7 30MP15587

Amenajare teren de joaca-cart. Păcii Policlinica 
Stomatologica lucrări de construcţii, proiectare, avize975MP15568

lucrări de construcţii, proiectare, avize, 
sistem colectare ape uzate_________Amenajare teren joaca-str. Porolissum fost PT12 523MP16048

arbori decorativi-salcam-8 buc, iasomie- 
lObuc, semanat iarba, fertilizat, erbicidatAmenajare spaţiu verde-str. Porolissum fost PT12 75ML16049

lucrări de construcţii, proiectare, avize380Amenajare teren de joaca-StrOlarilor bl ANL 03-04 MP16063

arbori decorativi-salcam-8buc, iasomie- 
lObuc, semanat iarba, fertilizat, erbicidat 
lucrări de construcţii, proiecte, avize-16760

Amenajare spaţiu verde-Str Olarilor bl ANL 03-04 75MP16064

leiAmenajare teren de joaca-str. T. Vladimirescu zona 
bl. 053 borduri din beton-4165 lei70MP16076
Amenajare teren de joaca-str. C. Coposu zona bl. 1

lucrări de construcţii, proiectare, avize62,5MPsi 216084

Amenajare teren de joaca-str. Colinei cart. 
Porolissum zona bl.Tl-2 lucrări de construcţii, proiectare, avize170MP16092
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Parc A Pădure Bradet
Loc de joaca 1
jozitionare partea dreapta a drumului 
european direcţia Zalau*Cluj 
retras din admin. DGADP; transferat la 
Ocolul Silnic Stejarul conf. HCL nr." 
66/21.03.2011

Loc de joaca Al (amenajare 150 mp) - Parc Pădure
Bradet 150MP10226

Parc A Pădure Bradet
Loc de joaca 2
poziţionare partea dreapta a drumului 
european direcţia Zalau-Cluj 
retras din admin. DGADP; transferat la 
Ocolul Silvic Stejarul conf. HCL nr. 

i 66/21.03.2011
Loc de joaca A2 (amenajare 580 mp) - Parc Pădure 
Bradet 580MP10248

Parc A Pădure Bradet
Zona pentru sport nr.l 
poziţionare partea dreapta a drumului 
european direcţia Zalau-Cluj 
retras din admin. DGADP; transferat Ia 
Ocolul Silvic Stejarul conf. HCL nr. 
66/21.03.2011

Loc zona sport Al(amenajare 65 mp) - Parc Pădure 
Bradet 65MP10255

Parc A Pădure Bradet
Zona pentru sport nr.2 
poziţionare partea dreapta a drumului 
european direcţia Zalau-Cluj 
retras din admin. DGADP; transferat la 
Ocolul Silvic Stejarul conf. HCL nr. 
66/21.03.2011

Loc zona sport A2(amenajare 87 mp) - Parc Pădure 
Bradet 87MP10263

Parc A Pădure Bradet
Zona pentru sport nr.3 
poziţionare partea dreapta a drumului 
european direcţia Zalau-Cluj 
retras din admin. DGADP; transferat la 
Ocolul Silvic Stejarul conf. HCL nr. 
66/21.03.2011_______________ __

Loc zona sport A3 (amenajare 40 mp)- Parc Pădure 
Bradet _____________ 40MP10269



c
Parc A Pădure Bradet
Zona pentru sport nr.4 
poziţionare partea dreapta a drumului 
european direcţia Zalau-Cluj 
retras din admin. DGADP; transferat la
Ocolul Silvic Stejarul conf. HCL nr.-----
66/21.03.2011

Loc zona spoiTAA (amernajare 200 mp)- Parc' 
Pădure Bradet MP 20010280

Parc B Pădure Bradet
Loc de joaca nr.l
poziţionare partea stanga a drumului 
european direcţia Zalau-Cluj 
retras din admin. DGADP; transferat la 
Ocolul Silvic Stejarul conf. HCL nr. 
66/21.03.2011

Loc de joaca Bl(amenajare 300 mp) - Parc Pădure 
Bradet 300MP10296

4539 mp
retras din admin. Citadin; transferat la 
Ocolul Silvic Stejarul conf. HCL nr. 
66/21.03.20114539MPALEE PIETONALA PARC A PĂDURE BRADET11113
3226 mp
retras din admin. Citadin; transferat la 
Ocolul Silvic Stejarul conf. HCL nr. 
66/21.03.20113226MPALEE PIETONALA PARC B PĂDURE BRADET11114
Parc 8 Pădure Bradet
Loc de joaca nr.2
poziţionare partea stanga a drumului 
european direcţia Zalau-Cluj 
retras din admin. DGADP; transferat la 
Ocolul Silvic Stejarul conf. HCL nr. 
66/21.03.2011_____________________ _
lucrări de construcţii, proiectare, avize, 
sistematizare pe verticala 120 buc arbuşti 
cu flori, 38 buc arbori foioase, 300 mp rulou 
gazon natural__________________ _

Loc de joaca B2 (amenajare 300 mp)- Parc Pădure 
Bradet 300MP11313

4474,5MPAmenajare spaţiu verde-Paraului16126
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lucrări de construcţii, proiectare, avize, 
sistematizare pe verticala 60 buc arbuşti cu 
flori, 15 buc arbori foioase 

Amenajare spaţiu verde-lot 4 str. Viitorului, 1812
MP 181216134 mp

lucrări de construcţii, proiectare, avize, 
sistematizare pe verticala 50 buc arbuşti cu 
flori, 16 buc arbori foioaseAmenajare spaţiu verde-lot 6 str. Victor Deleu MP 1514,1516142

lucrări de construcţii, proiectare, avize, 
sistematizare pe vertical? 45 buc arbuşti cu 
flori, 10 buc arbori foioase 

Amenajare spaţiu verde-lot 8 str. Victor Deleu si str. 
G-ral Dragarmal739.15 mp MP 1739,1516149

lucrări de construcţii, proiectare, avize, 
sistematizare pe verticala, 4471 mp 130 buc 
arbuşti cu flori, 25 buc arbori foioaseAmenajare spaţiu verde-lot 5 Aleea Digului MP16307 4471

lucrări de construcţii, proiectare, avize, 
sistematizare pe vertical? 30 buc arbuşti cu 
flori, 9 buc arbori foioase Amenajare spaţiu verde-lot 7 str. S. Barnutiu MP 129216317

lucrări de construcţii, proiectare, avize, 
sistematizare pe vertical? 45 buc arbuşti cu 
flori, 10 buc arbori foioase

Amenajare spaţiu verde-lot 9 Cartier Bradet str. Gh. 
Doja si str. B.P. Hasdeu MP 120216323

lucrări de construcţii, proiectare, avize, 
sistematizare pe vertical? 60 buc arbuşti cu 
flori, 35 buc arbori foioase, 110 plante 
cataratoare

Amenajare spaţiu verde-lot 10-Zona Dispensar CFR 
lsi2 MP 670716328
Teren Stadion Municipal 24711 cartier Stadion3000 MP

teren cu 7 terenuri de tenis, din care 2 
acoperite, Bd.M.ViteazulTeren baza sportiva-Teren tenis 8781MP2087

Teren sport Stana Stana3754 6327MP
Teren multifuncţional pentru practicarea 
sporturilor pe nisip-volei si fotbal Parc Municipal langa Şcoala Gh. Lazar6314 MP 1353

teren cu Sala SporturilorTeren cu Sala Sporturilor 4049MP3398



Loc joacă ParcCiuperca-cart. Păcii bl.P13, P14, Al gazon 154, aparate pe nisip-216 mpMP 370
aparate pe nisip-117 mpLoc joacă -bl. P72, str. T. Vladimirescu 117MP
aparate pe nisip-30 mpLoc joaca bl. UJCOOP str. Crisan MP 30
aparate pe nîsip-171 mp171MPLoc joaca Peco Inserco

Loc joacă Bd. M. Viteazul bl. A38 aparate pe nisip-48 mpMP“ 48—
aparate pe nisip-70 mpLoc joacă -str. T. Vladimirescu bl. Lira Flora MP 70
aparate pe nisip-250 mpLoc joaca -str. T.Vladimirescu bl. Dalia MP 250
aparate pe nisip-72 mpLoc joaca -str. I. Coroianu, bl. B4, B3 72MP
aparate pe nisip-144 mpLoc Joaca str. Torentului, bl.T25 MP 144
aparate pe nisip-104 mpLoc joaca str. Păcii, bl. SMA MP 104
aparate pe gazon -64 mpLoc joaca str. Aleea Ritmului, bl.A19 60MP
aparate pe gazon -200 mpLoc de joaca str. P.l. Sima bl.P14 200MP

PIEŢE
9

CaracteristiciDenumire U.M. CantitateNr. inv

CF nr. 66330 nr. cad 66330 suprafaţa 
masurata 7884 mp
teren intravilan cu complex agroalimentar, 
porţiune din str. S. Oros, alee pietonala din 
Str. Unirii si fosta locaţie a pieţei 
supraf de 102 mp aferenta spaţiului de 250 
mp din Complex agroalimentar7884MPPiaţa Centrala- teren CF nr.6633010112

- teren intravilan cu construcţii- 3137 mp, 
clădire administrativa supraf. constr.=121
mp,
cişmea supraf. constr=5 mp
CF nou 53007 (provenit din CF 83/N nr. cad.
1285)
inch. 24636/07.08.2015Piaţa Dumbrava Nord- teren cu construcţii -3027 

mp, CF 53007___________________________ MP 313710115



inch. nr. 25234/13.08.2015
CF 63463 (provenit din CF 82/N nr. cad.
1270)
teren intravilan 1032 mp 
63463-Cl-copertina

1032----  63463-C2-WC public— - - - ------
Piaţa Agroalimentara Astralis -teren cu construcţii 
rF^63463riD32m^AleM'Tîneretutuînr.6---------- ---- M?10118

Str. 22 Decembrie
CF 71019, nr.cad.71019,
teren parţial împrejmuit cu gard din panouri
metalice
supraf.=280 mp.
Rampa spalare auto-supraf. constr. si 
desfasurata la sol=26 mp 
\/ecini:-EST-Poligon militarTeren aferent Rampa de Spalare Auto 280MP10105

Şef,Se^iciu 
ina Predescu



3 ‘ cniETUL oe
Strict locul de folosinţa; Active fixe de natura obieclelor^^ nventar-IIuminat public 

Inclusiv Mijloacele Fixe INTRATE in luna curenta 
Exclusiv Mijloacele Fixe IEŞITE in luna curenta 
Inclusiv Mijloacele Fixe COMPLET AMORTIZATE

ILUMINAT DOM PUBLIC/Active fixe de natura obiectelor de invcntar-Iluminat public
DIRECŢIA PATRIMONIU Lista de inventariere Gestiunea Active fixe de natura obiectelor de inventar-

Ilimihat public..
Gestionar

Pagina 1

Luna OCTOMBRIE Anul 2022

Codul VALOAREA CONTABILA DepreciereaDenumirea
bunurilor

inventariate

CANTITATIU.M. Preţul
unitar

sau nr ValoareaNr. Stocuri Diferente Diferentede de Valoarea MotivulCrt. Valoarea
inventar Scriptice Plus MinusFaptice Phi! Minus inventar (cod)

6 7 S 9 n 12 13 142 3 5 101 4
SLICE LED 0,5 - 6 ICE 
FALL
PREŢ 569.82 LEI/BUC 
transfer la casate 5 buc cu 
2849.08 lei conf. PV inv. 
76941/25.11.2016 
transf. Io casate 10 buc.cu 
5698.20 Ici conf. P.V. inv. 
74186/20.11.2017

.5.128,291 6418 BUC 9.00 5.128.29 5.128,29

29.400.052 BANNERBLANCANL2
BC.08.400
ACT.AD.
NR.64227/20.127013

6420 BUC 12,00 29,400.05 29.400,05

60,00SLIL-LED-I80WW 
ŢURŢURI LUMINOS! 180

6427 11.807^8 11.807.283 BUC 11.807,28

LED

SLIL-LED-180 B ŢURŢURI 
LUMINOS! 180 LED

Figurine luminoase 2 D Star 
104 ZI
montate pe str.Simion 
Bamutiu si 22 Decembrie 
1989
14 bucx 576.6 lei/buc 
Figurine luminoase Star 104

montate pe str.Gheorghe 
Doja si Avram lancu

BUC 7.00 1.324,65 1.324,656428 1.324,654

BUC 8.072,406441 8.072,405 14,00 8.072.40

8.853,606 8.853,60 8.853.606442 BUC 14,00

Gestionar (responsabil mijloace fixe) ContabilitateComisia de inventariere
Numele si prenumele

r-i'!t Ne'"



ILUMINAT DOM PUBLIC/Active fixe de natura obiectelor de tar-Iluminat public m
DIRECŢIA PATRIMONIU Lista de inventariere

Luna OCTOMBRIE Anul 2022
Gestiunea Active fixe de natura obiectelor de inventar- 
Iluminat public
Gestionar

Pagina 2

CodulDenumirea
bunurilor

inventariate

VALOAREA CONTABILACANTlTATI DepreciereaU.M. Preţul
unitar

sau nr. ValoareaNr. Stocuri Diferente Diferentede Valoarea deCri. Valoarea Motivul
(cod)inventar Scriptice Plu<Faptice Minus MinusPlus inventar

32 4 S 7 8 10 II 146 9 12 13I
14x 632.4 lei/buc.

Figurine luminoase Star 105 
LED
montate pe str. Vaievod Gelu 
si Tudor Vladimirescu 
14 X 473.68 lei/buc.

6443 BUC 6.631,52 6.631,527 14,00 6.631,52

8 Figurine luminoase Star 104 BUC6444 10,00 5.766,00 5.766,00 5.766,00
Z2
montate pe str. Bujorilor 
cartier Ortciec si sat Stana 
10 X 576.6 lei/buc.

Perdea 2x2 M 262 LED alb 
cald+38 LED, intermitent alb 
cald cablu alb 
472,46 lei/buc 
cablu alb

64499 BUC 27.402,67 27.402,6758.00 27.402,67

Perdele inegale stanga 
dreapta
4 buc. travcrsale

BUC 13.0010 6450 10.846,94 10.846.94 10.846.94

Sir 20 m LED alb cald+ 24 
LED intermitent alb cald 
cablu alb
transf. la propuneri casare 38 
buc. cu valoarea de 9923.33 
lei cf. PV inv 
nr.6S878/24.11.2020

BUC 6.789,64 6.789,64 6.789,6411 6451 26,00

Sir luminos 10 m 100 LED- 
uri alb rece cablu verde

Sir luminos 20 m 240 LED- 
iiri alb cald cu cablu verde

Sir luminos 20m 240 LED- 
uri albastru cu caniu verde

Figurine Venza 2D

6452 BUC 5.352,0312 50,00 5.352,03 5.352,03

13 6453 BUC 16.804,5475,00 16.804,54 16.804.54

14 BUC 9.965.5! 9.965,51 9.965,516454 50,00

15 12.705,12BUC 8,00 12.70S.I2 12.705,126470

Gestionar (responsabil mijloace fixe) Ci)ntabilil.nîcComisia dc iiivcnlartcre
Numele si prenumele

f(<!- 5' S-+



ILUMINAT DOM PUBLIC/Active fixe de nanira obiectelor de i^.car-lluminat public (•

Gestiunea Active fixe de natura obiectelor de inventar-
Iluminat public
Gestionar

l’agina 3Lista de inventariereDIRECŢIA PATRIMONII)

Luna OCTOMBRIE Anul 2022
DepreciereaCodul VALOAREA CONTABILACANTlTATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M.sau nr. ValoareaDiferenteStocuri DiferenteNr. de Motivul
(cod)

ValoareaValoarea deCrt. mventar MinusPlusScriptice Faptice Piu: Minus inventar

141310 II 1296 83 4 5 721
25.384,54
12.277,82

25.384,54
12.277,82

25.384,54
12.277,82

31,00BUCBaghete luminoase, L=6m

Ţurţuri lumminosi, alb cald, 
4x0,9m
Şiruri luminoase bicolore 
(alb vald/aib rece), L=20

Şiruri luminoase cu flash (sir 
alb cald cu flash alb rece) 
L=20m

Sir luminos cu leduri cu 
intermitenta 
L=20 m/buc. 
nr. Ieduri=200

Sir luminos alb caid cu 
intermitenta, 20m

Baghete luminoase Ice Fall 
(picuratori), 6 m
Ţurţuri luminoşi, alb rece, cu 
intermitenta 4x0.9m

Sir luminos alb cald cu fulgi.

547116
BUC 52,00647217

2.255,542.255,54 2.255,546,00BUC647318

14.034,3814.034,3814.034,3852,00BUC647419

13.382,1413.382,1413.382,14BUC 50,00647520

38.458,0838.458,0838.458,08153,00BUC649021

4.872.184.872,184.872.18BUC 6,00649122

14.372,2414.372,24 14.372,2446,00BUC649223

8.637,708.637,708.637,70BUC 34,00649324
5 m

1.014,701.014,701.014,70BUC 10,00Ţurţuri luminoşi, alb cald . 
2,4x0,5 m
Plase luminoase 2x1 m, alb 
cald cu intermitenta

Stea luminoasa, alb cald

Sir exterior LED Flash alb 
cald

Stecher alimentare

TR Mos Crăciun 13 cm 
Textil R09-16

649425

6.876,606.876,606.876,6030,00BUC649526

1.944,47

4.512,91
1.944,47

4.512,91

1.944,47

4.512,91
1,00BUC649627

100,00BUC649728

471,80471,80471,8025,00BUC649829
7.407,407.404,00BUC650130

ComabilitatcGestionar (icsponsahil mijloace lixc)Comisia de inventariere
Numele si prenumele
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ILUMINAT DOM PUBLIC/Active fixe de natura obiectelor de ii^itar-Iluminat public___________
Lista de inventariere
OCTOMBRIE Anul 2022

Gestiunea Active fixe de natura obiectelor de inventar- 
Ilumlnat public
Gestionar 

Pagina 4DIRECŢIA. PATRIMONIU

Luna
DepreciereaVALOAREA CONTABllJtCodul CANTlTATIDenumirea

bunurilor
inventariate

Preţul
unitar

U.M. Valoareasau nr. DiferenteDiferenteStocuriNr. MotivulValoareadede ValoareaCrt. (cod)MinusPlus inventar_ inventar Plus MinusFaptice..^Scriptice,,...^

141312111098764 5321
294.39294,39294,3946,00BUCTR Glob Punga 6PCS R12- 650231

17
54,1654,1654,164,00BUC6503nt Glob Punga 6PCS R12-32

22
88,6288,6288,626,00BUC6504TR Glob Punga 6PCSR12-33

24
206,79206,79206,7914,00BUCTR Glob Punga 6PCSR12- 650534

25
46,15

46,15
46,15

46,15
46,15

46,15
5,00BUC6506TR Glob Cutie 6PCS RUG 1 

TR Glob Cutie 6PCSRI2-
35

5,00BUC650736
32

13,5213,5213.524,00BUC6508TR Vârf brad Stea 24 cm P4537
-05

242,00

58.786,00
242,00

58.786.00
242,00

58.786.00
20,00BUC6509AM Glob 4PCS floare

Figurina luminoasta 2D(fulg 
de nea) diam.l,20m

Figurina luminoasa 2D (fulg 
de nea) D=l m cu tija de 
30cm

Figurina luminoasa 2D (fulg 
de nea) D=1 m cu tija de 50

38
52,00BUC651039

21.812,7021.812,7021.812,7026,00BUC651140

21.812,7021.812,7021.812,7026.00BUC651241

an
19.801,6019.801,6019.801,6026,00BUCFigurina luminoasa 2D (fulg 

de nea) 0=0.80 m cu tija de 
30cm

Figurina luminoasa 2D(fulg 
de nea) D=0.80 m cu tija de 
50 cm

Figurina luminoasa-Om de 
zapada 3D
Ţurţuri luminoşi, alb cald.

651342

19.801,6019.801,6019.801,6026,00BUC651443

8.092,008.092,008.092.001,00BUC651544

9.496,209.496.209.496,2042,00BUC651645
ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele
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ILUMINAT DOM PUBLIC/Active Fixe de natura obiectelor de in^^tar-lluminat public_________ _

Lista de inventariere
OCTOMBRIE Anul 2022

c
Gestiunea Active fixe de natura obiectelor de inventar- 
Iluminat public
Gestionar 

Pagina 5
DIRECŢIA PATRIMONIU

Luna

DepreciereaVALOAREA CONTABILACodul
sau nr.

CANTITATIDenumirea
bunurilor

inventariate

Preţul
unitar

U.M. ValoareaDiferenteDiferenteStocuri Motivul
(cod)

Nr. Valoareadede Valoarea
Crt. MinusPlus inventarMinus.inventar Plu<Faptice.Scriptice „

14131211109S7654321
4x0,9 m, 180 led
Instalaţii de ghirlande 
luminoase pentru Clădirea 
Primăriei 
L=262 ml
-16 buc. cortina cu lumina 
alba, cu dimensiuni de 1= Im 
l.L=160m, 
li=10m=32213,41 lei 
-34 buc.pcrdea cu lumina 
alba cu dimensiunile de 
l=3m,L-102m,h=0,5 
m=14021,93 lei 
-1 setaccesorii montaj 
cortine 120m =7631,20 lei

Sir luminos alb cald, leduri 
cu efect flashing, SL20- 
WWWFlash IP 68 
20m/buc
Corpuri de iluminat cu LED 
lOOW
provin din nr. inv,6436
2231.50 lei/buc

Corpuri de iluminat cu LED 
60 W
provin din nr. inv.6437 
1338.90 lei/buc
Corjiuri de iluminat cu LED 
80W
provin din nr. inv.6437

Coipuri de iluminat cu LED 
lOOW
provin din nr. inv 6437
2231.50 leif buc

53.866,5453.866,5453,866,541,00BUC6900, 46

56.706,4856.706,4856.706,48250.00BUC700047

8.926,008.926,008.926,004,00BUC710048

4.016,704.016,704.016.703,00BUC710149

1,785,221.785,221.785,221,00BUC710250

31.241,0031.241,0031.241,0014,00BUC710351

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)Comisia de inventariere

Numele si prenumele
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Pagina 6GestiuneaLista de inventariere
OCTOMBRIE Anul 2022

DIRECŢIA PATRIMONIU
Luna Gestionar

DepreciereaVALOAREA CONTABILACANTlTATlCodul Preţul
unitar

Denumirea
bunurilor

inventariate

U.M. ValoareaDiferentesau nr. IDiferentcStocuri Motivul
(cod)

ValoareadeNr. Valoareade
MinusPlus inventar,Crt. MinusPlus— inventar - Paplicc. -- Scriptice

141312111097 8654321 632.489.26632,489.26
Total

632.489^63X489,26Total general

.NULL.

IjQeQoL

ContabilitateGestionar (responsabil mijloace fixe)
Comisia de inventariere

Numele si prenumele
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ANEXA NR. 10 - LA CAIETUL DE SARCINI

DESCRIEREA INSTALAŢIILOR ŞI STAREA FIZICĂ A ACESTORA

In conformitate cu evidentele primăriei Zalau in anul 2022 sistemul de iluminat public din 
municipiu si localitatea apartinatoare totaliza un număr de 4018 puncte luminoase cu o putere 
instalata de 489.527 Kw, putere medie pe punct luminos de 121,83 W/punct luminos.
Actualul Sistem de Iluminat Public din municipiul Zalau totalizează o lungime de reţea de de 
aproximativ 153,18 km, din care 20,93 km aeriana clasica(LEA), 60,62 km aeriana torsadata (TIYR) 
si 71,63 km subterana (LES), un număr de 4375 stâlpi pe care sunt montate 4018 corpuri de iluminat 
din care 152 buc stâlpi si 66 corpuri in localitatea Stana si un număr total de 110 puncte de aprindere.

Majoritatea stâlpilor pentru iluminat din Romania (si Municipiul Zalau nu face excepţie ) au 
fost aleşi pe criterii pur economice si de aceea 79% din totalul stâlpilor identificaţi pe teren sunt stâlpi 
din beton. Acest lucru este determinat si de faptul ca o mare parte dintre aceşti stâlpi susţin reţele 
comune, atat iluminat cat si de alimentare cu energie electrica.

Din totalitatea stâlpilor existent! 4375 buc, numai 4018 buc sunt echipaţi cu aparate de 
iluminat. In cea mai mare parte, sunt utilizat! stâlpii de tip SC aproximativ 37,10 % urmaţi de stâlpii 
tip SE 29,48 % si cei metalici (o mare parte ornamentali) 30,38%, restul stâlpilor fiind din lemn sau 
beton.

Stâlpii de beton utilizat! sunt stâlpii standard care se regsesc in tabelul de mai jos, la care se 
adauga stâlpi de 4m destinat! iluminatului ornamental.

Tip Lungime
(cm)

Dimensiuni 
baza (cm)

Dimensiuni 
vârf (cm)

Greutate Clasa
betonstâlp (kg)

Stâlpi LEA 
vibraţi din 
beton armat si 
precomprimat

SE4 1000 23,5x33,7 15x15,8 860 C40/50
SE7 1400 32x65 25x25 2860 C40/50
SE8 1200 47x72 30x31,6 C40/503430

SEIO 1000 32x55 25x26,2 2080 C40/50
SEU 1000 45x65 30x31,4 2700 C40/50

Stâlpi LEA 
centrifugaţi din 
beton annat si 
precomprimat

SCP 1000 25/6 15/5,1 60 C40/5010001
SCP 1000 34/6,5 24/5,5 1175 C40/5010002
SC 1000 41/8 26/7 1500 C40/5010005

Tabel 1.Tipuri de stâlpi de beton
In tabelul 2 sunt prezentate date globale despre tipurile de stâlpi identificat! in sistemul de 

iluminat public al MUNICIPIULUI Zalau.

Rezultate audit 
cu actualizareTip stâlpi

SC 10001 861
SC 10002 561
SC 10005 199
SEIO 417
SEU 150
SE4 721
Coloana lumen. ornament 90
Stâlp lemn 10
Stâlp metalic stradal 276
Stâlp metalic ornamental 608
Stâlp fonta ornamental 449
Stâlp ornamental beton 21
Stâlp fibra ornamental 12
Total stâlpi 4375

1
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Tabel 2. Tipurile de stâlpi pentru iluminat public.

In Municipiul Zalau exista in prezent 4018 aparate de iluminat stradale sau decorative. Din 
acestea 151 sunt aparate de iluminat vechi o parte aflate intr-o stare avansata de degradare iar o alta 
parte funcţionează insa calitatea luminii e foarte scăzută._______

Cantitate
(buc)Aparate de iluminat

Amber 56
Avis 02 56
Felinar Benito 27
Calypso 32
Citadin 9C 272
Citadin 12B 138
Eurostreet 102
Felinar ornamental 40
Globolux 98
HGS 101 61
SGS 102 287
Modus 26
Nano 75
Opalo 376
PVB 7B 171
PVB IIC 106
PVB 12C 414
PVB 9C 121
PVC 05 7
Saphir 6
Saturn 31
Selux 43
SGS 101 156
SGS 203 83
Spotvision 10
Timlux 72
Urbana 21
GPC LED 85
Philips LED 1046

4018

Tabel 4. Tipul aparatelor de iluminat aflate in reţeaua 
de iluminat public in Municipiul Zalau

O mare parte a aparatele de iluminat existente aproximativ 45%, instalate inainte de 1995 , 
prezintă un grad avansat de uzura datorat atat materialelor din care au fost realizate cat si datorita 
gradului mic de protecţie contra pătrunderii apei si prafului.

Cantitate
(buc)Starea aparatelor

Bune 2697
Acceptabile 1170
Necorespunzatoare 151

4018
2
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Tabel 5. Starea aparatelor de iluminat

Dispersoarele acoperite cu agenţi poluanţi , sau pline de apa afecteaza performantele 
luminotehnice , indiferent de cat de bun este produsul, ce grad de protecţie are sau cine este 
producătorul si rezulta implicit un raport de consum energetic neconform datorita faptului ca energia 
consumata nu se regăseşte in parametrii luminotehnici obţinuţi.

In urma audit-ului s-au identificat tipurile de reţele existente pe străzi si s-au clasificat in 2 
categorii : IP - reţele numai de iluminat public si IC - reţele comune , iluminat si alimentare 
consumatori generali.

Denumire
strada

Tip
reţea

Denumire
strada

Tip
reţea

Denumire
strada

Tip
reţea

Denumire
strada

Tip
reţea

GHEORGHE POP 
DE BASESTI

ALIMPIU
BARBULOVICIICCETINEI IC ICCIREŞULUI IP

ICMAGNOLIEI IC ICANINEI EMIL BOTTA IPPIETRIŞ
ICALEEA DEALULUI ICROMANA ICION C A RA ION IPDUMBRAVITA

COLONEL TEOFIL 
MOLDOVEANUICVÂNĂTORILOR IC ICVIŞINILOR IPDUMBRAVA

ARTUR
VAITOIANUICAleea EREZIILOR IC ICMACIESILOR IPTORENTULUI

SUBLOCOTENENT 
TEODORTUSERICPESCARILOR ICGĂRII IC IPMERILOR 2

TITU
MAIORESCUICMIHAI EMINESCU IC ICLUPULUI IPMARIN SORESCU

IC ICMESES ICCAREIULUI PĂDURII IPPETRE ISPIRESCU
ICCIOCÂRLIEI IClASULUI ICMORII IPION NECULCE
ICSTADIONULUI ICCONSTANTEI ICCÂMPULUI IPION CREANGA

CONSTANTIN
DOBROGEANU

GHEREA
DUMITRU

MARGINEANUIC IC ICHUNEDOAREI I MERILOR I IP

IC ICOBORULUI ICHUNEDOAREI 2 AGARBICEANU IPION MANGO
NICOLAE

BALCESCU IC IClASULUI 2 ICVIILOR IPSIMION BARNUTIU

BUDAINAGY 
ANTAL IC ICBRAŞOVULUI ICVALEA MITII IPARMATEI

ICOLARILOR ICFĂGETULUI ICMAGURICE IPSFANTA VINERI
ICBăii ICHAŢEGULUI IPB. P. HASDEU IPARMONIEI
ICPOMILOR ICAIUDULUI IPAVRAM lANCU IPRITMULUI
ICTRANDAFIRILOR ICGEORGE COSBUC IPAL. NUCILOR IPKISS KAROLY

MIRON R. 
PARASCHIVESCUICDACIA IC IP IPANA IPATESCU TINERETULUI 2

LEONTIN
GHERGHARIUICPARAULUI IC IPALEEA PINULUI IPSFANTA VINERI 2

PARC PĂDURE 
BRADET

SALA
SPORTURILORICLACULUI IC IPALUNULUI IP

SALAMON
JOSZEFICCASCADEI IC IPMATEI CORVIN IPVĂII

ŞTEFAN CEL 
MAREICTIPOGRAFILOR ICSALCÂMILOR IP IPSIMION OROS

ICKOSSUTH LAJOS ICTURTURELELOR IPPETRU RARES IPPRUNILOR
ALEXANDRU 
lOAN CUZA

ALEE HOTEL 
MESESICI MAI. ICMARGARETELOR IP IP

ALEXANDRU
LAPUSNEANU

STRADA CĂTRE 
BRILIANT PARC

ADY ENDRE IC ICROZELOR IP IP
DESPINA
DOAMNAICLIVIU REBREANU ICTRAIAN IP IP9. MAL

ICSTRADA NOUA ICNARCISELOR IPMOVILESTILOR IPUNIRII
TUDOR

VLADIMIRESCUICANDREI SAGUNA ICLILIACULUI IPMARIA DOAMNA IP
ICCRÂNGULUI ICANDREI IPlOAN SLAVICI IPPIAŢA lULIU

3



MUilESANU MANIU
IC ICBEGONILOR IPCLOŞCA IPOCTAVIAN GOGA PIAŢA 1 DEC

STRADA
NUCILORIC ICGHIOCEILOR IPMAXIM GORKI IPPARC CENTRAL

ANATOL
BACONSKI

CORNELIU
COPOSUIC ICBRÂNDUŞELOR IP IPPICTOR lOAN SIMA '

GEORGE
BACOVIAIC ICCAPITAN MAXIM IPSARMAS IPALEEA BRADULUI

GHEORGHE
LAZAR IC IC IPDIGULUI IPPETRE DULFU MESTEACĂNULUI

NICOLAE
TITULESCIC ICBUJORILOR IPDRUMUL SĂRII IPPASARELA CRISENI

IC ICDELENNI CRINULUI IPCOLINEI IPMIHAI VITEAZU
ALEEA HALA 

AGROALIMENTARAIC ICLUNCII PARCULUI IPGĂRII 1 IP
ALEEA

PARASCHIVESCUIC ICMACILOR IPION BARBU DEPOZITELOR IP
T.

IC ICCETATII IPDECEBAL VLADIMIRESCU 
INTRE BLOCURI I

IPGIURGIULUI

PARCARE LIRA 
CRISTALICLAZURI ICCERBULUI IP IPPLOPULUI

STEJARULUI
STANAICCIMITIRULUI IC IPPĂCII IPGHEORGHE BUJOR

ALEEA
NĂZUINŢEIICMOIGRADULUI ICSTANA 2. IP IPRAZBOIENI

IC ICPADURENI STRADA DR 3 IPGHEORGHE DOJA IPGANG ROMANA
SF.VINERI

CATEDRALAICLUMINIŞULUI ICSTRADA STG 5 IPINDUSTRIEI IP
CASA MUNICIPALA 

DE CULTURAICMIORIŢEI ICSTRADA STG 4 IPVOIEVOD GELU IP
STRADA 

DREAPTA 2
LOCOTENENT

PRETORIAN
MONUMENT 

SIMION BARNUTIUICCODRULUI IC IP IP
STR PARALELA CU 

PADURENI
STRADA STANGA GENERALlOAN 

DRAGALINAIC IC IP IPGORUNULUI3
STRADA STANGAICFUNDĂTURĂ IC IPlOAN NICHITA IC+IPREPUBLICII2
STRADA STANGAIC ICPLEVNEI IPVICTOR DELEU IC+IPPOROLISSUMI

STRADA 
DREAPTA IICPARULUI IC IPMETEOROLOGIEI IC+IPFABRICII

ICDUDULUI ICBRADETULUI IPVIITORULUI IC+IPCRISAN
VERONICA DE

SALAJ IC ICCĂPRIOAREI IPBUCUREŞTI IC+IP22 Decembrie 1989
GHEORGHE

SINCAI IC ICSTANEI IPlULIU COROIANU

Tabel 6. Tipuri de reţele

In Municipiul Zalau sistemul de iluminat actual conţine pe langa aparate de iluminat stradale 
cu lămpi de mercur, al căror nivel de iluminare este scăzut, o mare parte de aparate cu lămpi de sodiu 
dar fara proprietăţi optice reale.

Astfel se mai regăsesc sporadic aparate care nu au reflectoare sau difuzoare (dispersoare), ceea 
ce generează mari pierderi deoarece lumina nu ajunge pe suprafaţa utila decât in proporţie de 35-40%.

începând cu anul 1997 primăria a apelat la o politica sanatoasa privind inlocuire aparatelor de 
iluminat existente la acea data cu unele noi, insa nu intotdeauna s-au realizat proiecte luminotehnice 
care sa stea la baza deciziilor adoptate pentru alegerea soluţiilor de iluminat. Astfel de calcule 
realizat la vremea respectiva pe străzile : Gh Doja (aparate SGS 203), Mihai Viteazu si Simion 
Bamutiu (aparate Z2). Pentru restul investiţiilor insa, decizia privind instalarea lor a tinut cont de 
multe ori de concepţia vizuala a instalatorilor sau de necesarul de aparate in anumite zone, motiv 
pentru care intalnim locuri cu un iluminat cu mult peste necesar iar altele insuficient iluminate.

s-au

4



In ultima perioada s-a incercat ca lămpile de mercur (existente inca, chiar daca primăria a făcut 
eforturi pentru a le inlocui, in cantitate suficient de mare, aprox. 14,48 %) si lămpile de sodiu, sa nu 
alterneze pe străzi. Acest lucru insa nu s-a intamplat de la Început si de aceea avem mai multe zone in 
care se creeaza disconfort vizual.

Standardele de iluminat folosite in trecut (pana in anul 1996) au fost modificate si armonizate 
cu cerinţele modeme ale iluminatului public si este de aşteptat ca in multe zone nivelul de iluminare sa 
fie de 4-5 ori mai redus decât prevăd actualele standarde aliniate la normativele Internationale.

Exista cartiere rezidenţiale in care sistemul de străzi sa făcut sau refăcut de la zero si in care s- 
au realizat lucrări serioase conforme cu standardele si recomandările UE.

Reţeaua de iluminat public a MUNICIPIULUI Zalau exista o serie de puncte de aprindere care 
comanda sistemul de iluminat si sunt localizate atat in oraş cat si in localitatea apartinatoar. Stana.

Tot din informaţiile primare primite de la primărie reiese faptul ca aprinderea iluminatului 
public in oraş se face in cascada , adica, un luxomat lanseaza impulsul, in momentul in care nivelul de 
iluminare naturala scade sub o anumita limita, impuls care apoi ajunge in toate punctele de aprindere 
prin intermediul firului pilot iar de acolo la aparatele de iluminat montate pe fiecare circuit.

Exista insa , in zonele izolate (vezi Stana ) si puncte de aprindere cu comanda autonoma , 
programate sa se aprinda si sa se stingă aproximativ in acelaşi moment cu celelalte.

Totalul punctelor de aprindere este de 110 buc din care 3 buc in zona rurala Stina.

Corelând datele obţinute pe teren cu cele obţinute de la serviciile de specialitate observam ca 
avem următoarea situaţie privind puterea instalata la nivel de iluminat public, situaţia referindu-se la 
toate aparatele de iluminat instalate in intreg municipiul. Acestea au fost grupate in funcţie de tipul si 
puterea lor:

Pierderi Putere
instalata
unitara

Putere
instalata
totala

Puterea
nominala Cantitate peTip lămpi ballast

(W) (buc) (W) (W) (W)
Mercur de inalta presiune 125 358 12 137 49.046
Mercur de inalta presiune 250 223 25 275 61.325
Sodiu de inalta presiune 70 1086 10 80 86.880
Sodiu de inalta presiune 100 122 10 110 13.420
Sodiu de inalta presiune 150 695 19 169 117.455
Sodiu de inalta presiune 250 340 25 275 93.500
Fluorescent 23 63 6 29 1.827
Led GPC 60 45 1 61 2.745
Led GPC 80 15 1 81 1.215
Led GPC 100 21 1 101 2.121
LEDBGP615 30 104 1 31 3.224
LEDBGP 100 60 294 1 61 17.934
LED BGP 623 100 26 1 101 2.626
LED 44-BGP 615 28 10 1 29 290
LED 27-BGP 615 17 14 1 18 252
LED 39-BGP 615 25 15 1 26 390
LED 22-BGP 615 15 16 1 16 256
LED 65 - BGP 615 43 8 1 44 352
LEDBGP 100 21 12 1 22 264
LED BGP 702- IxLED 24 15 11 1 16 176
LED BGP 702- lxLED35 22 9 1 23 207
LED BGP 702- IxLED 40 25 18 1 26 468
LED BGP 703- IxLED 80 50 6 1 51 306
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LED BGP 703- IxLED 1 77 616120 76 8
LED BGP 704- IxLED 1 72 720120 71 10
LED BGP 702- IxLED 65 43 3 1 44 132
LED BGP 704- IxLED 1 109 327180 108 3
LED BGP 704- IxLED 1 131 524210 130 4
LED 30 W 30 179 1 31 5.549
LED 60 W 60 98 1 61 5.978
LED 80 W 80 79 1 81 6.399
LED 100 W 100 44 1 101 4.444
LED 230 W 230 22 1 231 5.082
LED 60 W (ornamental) 60 57 61 3.477
Total putere instalata fara proiectoare (iluminat arhitectural) si fara 
iluminat festiv 489.527

Tabel 7. Repartiţia punctelor luminoase pe tipuri de surse si puteri

Privind tabelul care evidentieaza puterea electrica instalata observam ca in valorile obţinute in 
urma auditului o parte din consumuri o realizează lămpile cu vapori de mercur, chiar daca comparativ 
cu restul nu sunt multe (14,48 %), insa au o eficienta scăzută in condiţiile unor consumuri ridicate. In 
timp ce la lămpile cu mercur avem o putere instalata de 275W/aparat in cazul celor cu sodiu ajungem 
la 169W / aparat iar nivelul de iluminare asigurat de lămpile cu sodiu este net superior celor cu 
mercur.

In perioada 2016-2021, in cadrul Contractului de delegare s-au realizat investiţii de extindere a 
sistemului de iluminat public, inclusiv achiziţia de materiale de iluminat festiv cu LED, care au 
inlocuit materialele vechi, consumatoare mari de energie. Aceste extinderi si achiziţii de materiale de 
iluminat festiv au influenţat cheltuielile aferente Întreţinerii si exploatării sistemului.
Investiţii majore sunt in curs de realizare cu fonduri europene, la aceasta data neilind 
recepţionate.

3.3.1 Situaţia privind extinderile sistemului de iluminat public stradal si ornamental, in ultimii 5 ani 
este prezentata in tabelul de mai jos.

LISTA INVESTIŢII - pentru anii 2016-2017
Lungime 

reţea 
iluminat 
stradal si

Cost reţea Cost reţea
de de

Nr iluminat 
conform 
clasa de 
iluminat

iluminat 
conform 
clasa de 
iluminat

Clasa
iluminCr Denumire

strada/zona
ornamen

t tal Cost Totalat
[lei/km]
inclusiv

TVA
[lei/km] 

fara TVA[km] lei
1 Meses [Garaj el 0,091 ME6 113.004,11 134.474,89 12.237,22

Colinei, intre 
blocuri2 0,164 ME6 113.004,11 134.474,89 22.053,88

3 Colinei 0,080 S3 S5 90.086,73 107.203,21 8.576,26
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Lt. Col. Teofil 
Moldoveanu, in 
spatele blocurilor 
S19, S21,S234 0,069 S3 S5 90.086,73 107.203,21 7.397,02
Crisan
[Alei+Parcari 
str.Crisan si 9 Mai]5 0,454 S3 S5 90.086,73 107.203,21 48.670,26
Vişinilor [şcoala M. 
Eminescu,Visinului 
,Alee spate A26 
A29] - doar alee 
spate A26, A27, 
A29 pina la şcoala 
M Eminescu6 0,141 S3 S5 90.086,73 107.203,21 15.115,65
Crisan - Parcare 
Politia locala7 0,096 S3 S5 90.086,73 107.203,21 10.291,51
Lt Col Pretorian 
[Alei si garaje] bl. 
N101,N103,N1058 0,155 S3 S5 90.086,73 107.203,21 16.616,50

9 Aleea Năzuinţei 0,077 S3 S5 90.086,73 107.203,21 8.254,65
Aleea Pionierilor 
[Prelungire Aleea 
Astrei,Garaje 
Ll,L2i10 0,095 S3 S5 90.086,73 107.203,21 10.184,30
Mihai Eminescu - 
Ghe. Doja [ B1.E6- 
E4-E2 siD13-Dll-

11 DIO] 0,223 S3 S5 90.086,73 107.203,21 23.906,32
Porolissum - cale
acces Spital - Alei 
Blocuri12 0,133 S3 S5 90.086,73 107.203,21 14.258,03
Piaţa 1 Decembrie 
[Platou]13 0,038 S3 S5 90.086,73 107.203,21 4.073,72

14 Kiss Karoly 0,056 S3 S5 90.086,73 107.203,21 6.003,38
BD Mihai Viteazu 
[Alei spate blocuri 
Ol^B 120]15 0,438 S3 S5 90.086,73 107.203,21 46.955,01
Ion Mango - Al. 
Vlahuta16 0,060 ME5 113.004,11 134.474,89 8.068,49
Lt. Pretorian Bloc 
N11-N13-N7 (alei 
in spatele 
blocurilor)17 0,083 S3 S5 90.086,73 107.203,21 8.897,87

TOTAL 2016 2,453 271.560,05
loan Nechita [Alei 
si garaje]18 0,790 S3 S5 90.086,73 107.203,21 84.690,53
Szikszai Lajos 
[Acces din 
Ghergariu]19 0,087 ME6 113.004,11 134.474,89 11.699,32

20 Aleea Toamnei 0,119 S3 S5 90.086,73 107.203,21 12.757,18
Dumbrava [Alei si 
garaje str_______21 0,956 S3 S5 90.086,73 107.203,21 102.486,27
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Dumbrava]

Torentului [Alei si 
garaje]22 0,265 S3 S5 90.086,73 107.203,21 28.408,85
B. P. Hadeu [Alei 
laterale si garaje 
blocuri]23 0,689 S3 S5 90.086,73 107.203,21 73.863,01
Casa de cultura a 
Sindicatelor24 0,121 S3 S5 90.086,73 107.203,21 12.971,59
Tudor
Vladimirescu intre 
blocuri - doar zona 
P50-P54 (alee 
garaje) 25 0,053 S3 S5 90.086,73 107.203,21 5.681,77
Păcii [ Alei + garaje 
+ suplimentare 
parcari ]26 0,614 S3 S5 90.086,73 107.203,21 65.822,77
Aleea Marin Preda27 0,097 ME6 113.004,11 134.474,89 13.044,06
Meteorologiei [ 
Alei si parcari zona 
bl. IRE, G117, GD 
4, GD 5 ]28 0,246 S3 S5 90.086,73 107.203,21 26.371,99
Meteorologiei [ 
Alei si parcari zona 
bl. SILCOTUB-GD

29 ii 0,132 ME6 113.004,11 134.474,89 17.750,69
Alei acces 
Perfectura din str. 
Unirii30 0,115 S3 S5 90.086,73 107.203,21 12.328,37
Tudor
Vladimirescu intre 
blocuri [ colt bl. P

31 0,035 S3 S5 90.086,73 107.203,21 3.752,11
Simion Oros
[Inspectoratul
şcolar]32 0,136 S3 S5 90.086,73 107.203,21 14.579,64
Digului33 0,044 ME6 113.004,11 134.474,89 5.916,90
Lt. Col. Pretorian, 
[zona bl. N90-N92, 
N90A-N92A]34 0,124 S3 S5 90.086,73 107.203,21 13.293,20
Tudor
Vladimirescu, 
[aleile din fata 
blocurilor B42A, 
B42B, B42C+zona 
parc]35 0,219 S3 S5 90.086,73 107.203,21 23.477,50
Kiss Karloly, 
[spatele bl. A31, 
A33, A35136 0,124 S3 S5 90.086,73 107.203,21 13.293,20
Bd. Mihai Viteazul, 
[Alei si parcari bl. 
MV 3 - MV8 ]37 0,339 ME6 113.004,11 134.474,89 45.586,99
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Bd. Mihai Viteazul, 
[alei si garaje 
spatele bl. A23A, 
A23B138 0,083 S3 S5 90.086,73 107.203,21 8.897,87
Aiudului [ nr. 1,

39 Ml 0,076 ME6 113.004,11 134.474,89 10.220,09
Porolissum, [alee 
zona imobilului cu 
nr. 66/E140 0,171 ME6 113.004,11 134.474,89 22.995,21
Tuser Teodor, 
[zona imobilelor 
2A, 2B, 2C + zona 
garajel41 0,120 ME6 113.004,11 134.474,89 16.136,99
TOTAL 2017 5,755 646.026,08

TOTAL 2016-2017 8,208 917.586,13

LISTA INVESTIT!! - anul 2018
Lungime 

reţea 
iluminat 
stradal si 
ornamen

Cost reţea Cost reţea
de de

Nr iluminat 
conform 
clasa de 
iluminat

iluminat 
conform 
clasa de 
iluminat

Clasa 
ilumin 

at *
Cr Denumire

strada/zonat tal Cost Total
[lei/km]
inclusiv

TVA
[lei/km] 

fara TVA[km] lei
ME3/

1 Cloşca 0,950 M3 126.236,75 150.221,73 142.710,65
ME5/

2 Primăverii 0,320 M5 113.004,11 134.474,89 43.031,97
ME3/

3 Crinului 0,173 M3 126.236,75 150.221,73 25.988,36
Crisan (porţiunea 
de la int. cu str. 
Cloşca pama la int. 
cu str. 9 Mai)

ME3/
4 0,103 M3 126.236,75 150.221,73 15.472,84

General Ion 
Dragalina [Alei 
pietonale]

S3S5/
5 0,298 P3P5 90.086,73 107.203,21 31.946,56

General Ion 
Dragalina [zona 
garaje]

ME5/
6 0,215 M5 113.004,11 134.474,89 28.912,10

luliu Coroianu 
[zona garaje din 
spatele bl.]

ME5/
7 0,285 M5 113.004,11 134.474,89 38.325,34

luliu Coroianu- 
strada

ME4/
8 0,107 M4 117.497,36 139.821,86 14.960,94

Voievod Gelu
[parcari si garaje 
din spatele bl.]

ME5/
9 0,134 M5 113.004,11 134.474,89 18.019,64

Sfanta Vineri (alee 
pietonala)

S3S5/
10 0,305 P3P5 90.086,73 107.203,21 32.696,98
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Sfanta
Vineri,(parcari intre 
blocuri)

ME5/
11 0,172 M5 113.004,11 134.474,89 23.129,68

ME4/
12 George Cosbuc 0,560 M4 117.497,36 139.821,86 78.300,24

Simion Bamutiu 
(alee pietonala intre 
blocuri)

S3S5/
13 0,204 P3P5 90.086,73 107.203,21 21.869,45

Simion Bamutiu 
(zona garaje in 
spatele blocurilor)

ME5/
14 0,073 M5 113.004,11 134.474,89 9.816,67

Octavian Goga si 
Noua (alee 
pietonala)

S3S5/
15 0,089 P3P5 90.086,73 107.203,21 9.541,09
16 Octavian Goga 0,140 ME6 113.004,11 134.474,89 18.826,48

Crisan [ bl. 
80(scarile A, B, C, 
D)-U-UJCM-alee 
pietonala 1

S3S5/
17 0,156 P3P5 90.086,73 107.203,21 16.723,70

Crisan [bl. 
80(scarile A, B, C, 
D)-U-UJCM- 
parcari +garaie)1

ME5/
18 0,315 M5 113.004,11 134.474,89 42.359,59

ME
19 Paraului 0,223 6/M6 113.004,11 134.474,89 29.987,90

Str. Stadion, zona 
imobilelor nr. 10- 
18 (intrare stadion- 
poarta principala)
Bd. Mihai Viteazul, 
intrare Parc 
Indistrial 3, static 
de autobus

ME3/
20 0,166 M3 126.236,75 150.221,73 24.936,81

ME
21 0,090 6/M6 113.004,11 134.474,89 12.102,74

Str. Sf. Vineri, 
parcari zona bl B3- S3S5/

P3P522 B4 0,159 90.086,73 107.203,21 17.045,31
Str. Sf. Vineri, 
parcari zona bl B4- ME

23 6/M6B5 0,194 113.004,11 134.474,89 26.088,13
TOTAL 5,431 722.793,16

LISTA INVESTIT!! - anul 2019
Lungime 

reţea 
iluminat 
stradal si 
ornamen

Cost reţea Cost reţea
de de

Nr iluminat 
conform 
clasa de 
iluminat

iluminat 
conform 
clasa de 
iluminat

Clasa
iluminCr Denumire

strada/zona tal at* Cost Totalt
[lei/km]
inclusiv

TVA
[lei/km] 

fara TVA lei
Ritmului (Alei 
Acces)

ME
1 0,269 6/M6 120.213,77 143.054,39 38.481,63
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Tuser Teodor, 
(zona imobilelor 7 
F- 28+ prelungire 
spre str.
Meteorologiei)

ME
2 0,920 6/M6 120,213,77 143.054,39 131.610,04

ME
3 Padureni 0,130 6/M6 120.213,77 143.054,39 18.597,07

Pădurii, zona 
imobil 49/A-capat 
strada

ME
4 6/M60,127 120.213,77 143.054,39 18.167,91

ME
Armatei5 0,221 6/M6 120.213,77 143.054,39 31.615,02
Paraului, drum 
adiacent (zona 
imobilelor cu m. 
41-41/A-41/A2

ME
6 6/M60,084 120.213,77 143.054,39 12.016,57

ME
7 Anton Pann 6/M60,256 120.213,77 143.054,39 36.621,92

Str. Lt. Col. Teofil
Moldoveanu
(parcari)

ME
8 0,140 6/M6 120.213,77 143.054,39 20.027,61

Aleea Tineretului
(zona Piaţa 
Astralis, alei acces, 
parcari, garaje)

ME
9 0,193 6/M6 120.213,77 143.054,39 27.609,50

Str. Lt. Col.
Pretorian (parcari, 
alei pietonale bl. 
N99-N101,N102- 
N104)

S3S5/
P3P510 0,221 95.834,26 114.042,77 25.203,45

TOTAL 2,561 359.950,72

LISTA INVESTIŢII - anul 2020
Lungime 

reţea 
iluminat 
stradal si 
ornamen

Cost reţea Cost reţea
de de

Nr iluminat 
conform 
clasa de 
iluminat

iluminat 
conform 
clasa de 
iluminat

Cr Denumire
strada/zonat tal Clasa Cost Total

[lei/km]
inclusiv

TVA
[lei/km] 

fara TVA[kml lei
Văii1 0,075 M6 120.213,77 143.054,39 10.729,08
Tudor Arghezi2 0,243 M6 120.213,77 143.054,39 34.762,22
Anatol Baconski-de 
la imobilul cu m.
26 (st. 7) pana la 
căpătui străzii3 0,113 M6 120.213,77 143.054,39 16.165,15

4 Mihai Eminescu 0,578 M6 120.213,77 143.054,39 82.685,44
Paraului, zona 
punctului de 
aprindere (imobil 
cu nr. 691 si drum5 0.156 M6 120.213,77 143.054.39 22.316,48
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adiacent (imobil 
51/E)i

Pomilor, zona 
imobilelor lA-26 0,068 M5 120.213,77 143.054,39 9.727,70
Comeliu Coposu, 
zona bl. 2’-20, nr. 9 
(drum adiacent 
spate bl.)7 0,080 M6 120.213,77 143.054,39 11.444,35

8 Armoniei 0,279 M4 124.993,70 148.742,50 41.499,16
Trandafirilor, zona 
imobilelor cu nr. 
11-139 0,069 M6 120.213,77 143.054,39 9.870,75

10 Hunedoarei 0,087 M6 120.213,77 143.054,39 12.445,73
Lt. Col. Pretorian 
(zona bl. N102- 
N104-alei 
pietonale)11 0,124 P3P5 95.834,26 114.042,77 14.141,30

12 Str. Industriei 0,690 M3 134.290,65 159.805,87 110.266,05
Str. Simon 
Bamutiu, (bl 28 sc. 
A-B-C)-alee 
pietonala13 0,055 P3P5 95.834,26 114.042,77 6.272,35
Str. Sarmas, zona 
bl. S36-S26 
(parcari, garaje, 
drum adiacent)14 0,100 M6 120.213,77 143.054,39 14.305,44

TOTAL 2,717 396.631,20
LISTA INVESTIT!! - anul 2021

Lungime 
reţea 

iluminat 
stradal si 
ornament

Cost reţea
Cost reţea 

de iluminat 
conform 
clasa de 
iluminat

de
iluminat 
conform 
clasa de 
iluminat

Nr. Denumire
strada/zonaCrt al Clasa Cost Total

[lei/km]
inclusiv

TVA
[lei/km] 

fara TVA[km] Iei

1 Str. Marin Sorescu 0,220 M4 124.993,70 148.742,50 32.723,35

TOTAL 0,220 32.723,35

Total general contract:
Cost

investiţie
[LEI]

Lungime reţea 
Iluminat [km]

NR. Crt AN

1 2016 2.453 271,560.05
2 2017 5.755 646,026.08
3 2018 5.431 722,793.16
4 2019 2.561 359,950.72
5 2020 2.717 396,631.20
6 2021 0.220 32,723.35

TOTAL 19.137 2,429,684.56

12



I Achiziţia de materiale de iluminat festiv este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. Crt. Anul Valoarea LEI, TVA inclus
1 2015 29.323,52
2 2016 156.222,16
3 2017 156.943,89
4 2018 159.602,80
5 2021 110.573,02

Total 612.665,39
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ANEXA NR. 11 - LA CAIETUL DE SARCINI

PROGRAMUL
DE FUNCŢIONARE PENTRU ILUMINATUL PUBLIC

Luna Decada Program de funcţionare
Pornire Oprire

Ianuarie 1-10 17,17 7,58
11-20 17,29 7,54
21-31 17,44 7,46

Februarie 1-10 18,00 7,34
11-20 18,15 7,18

21-28(29) 18,27 7,04
Martie 1-10 18,39 6,48

11-20 18,53 6,32
21-31 19,08 6,08

# Aprilie 1-10 20,35 6,38
11-20 20,48 6,21
21-30 21,02 6,04

# Mai 1-10 21,16 5,48
11-20 21,28 5,33
21-31 21,39 5,24

# Iunie 1-10 21,48 5,18
11-20 21,54 5,17
21-30 21,57 5,19

# Iulie 1-10 21,55 5,22
11-20 21,50 5,30
21-31 21,40 5,41

# August 1-10 21,27 5,54
11-20 21,12 6,06
21-31 20,53 6,19

# Septembrie 1-10 20,33 6,32
11-20 20,14 6,44
21-30 19,53 6,57

Octombrie 1-10 19,20 7,20
11-20 19,02 7,32
21-31 17,45 6,48

Noiembrie 1-10 17,29 7,15
11-20 17,17 7,17
21-30 17,07 7,30

Decembrie 1-10 17,03 7,42
11-20 17,05 7,51
21-31 17,08 7,57

#program “ ora de vara”



ANEXA NR. 12 - LA CAIETUL DE SARCINI

CERINŢE MINIMALE PENTRU MATERIALELE FOLOSITE DE CĂTRE OPERATOR ÎN 
CADRUL PRESTĂRII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ZALĂU

I.Caracteristici minimale pentru materialele folosite de către operator în cadrul activitatii de 
Întreţinere si exploatare

Nr.crt. Denumire Caracteristici Tehnice
Echipament/Accesoriu

Lămpi tubulare cu 
descărcări în vapori de 
sodiu la înaltă presiune tip 
HST-MF cu flux mărit

1 • Lampa 70W tubulară cu flux luminos sporit:
- eficacitate luminoasă >=90 (Im/W)
- durată de viaţă economica 12.000 (h)

• Lampa 100 W tubulară cu flux luminos sporit:
- eficacitate luminoasă >=100 (Im/W)
- durată de viaţă economica 16.000 (h)

• Lampa 150 W tubulară cu flux luminos sporit:
- eficacitate luminoasă >=110 (Im/W)
- durată de viaţă economica 16.000 (h)

• Lampa 250 W tubulară cu flux luminos sporit:
- eficacitate luminoasă >=110 (Im/W)
- durată de viaţă economica 16.000 (h)

250W/ 220 V

150W/ 220 V

lOOW/220 V

70W/220V

- temperatura de culoare 2000K
- indicele de redare al culorilor Ra>20 (25)
- flux luminos minim : 6500 Im - 70W ; 18000 Im - 150W ;
- funcţionare în orice poziţie
- durata medie de viaţă economică minim 20,000 ore pentru, 
70 W si respectiv 24000 pentru 150 W
- tensiunea minimă de aprindere (echipare cu balast si igniter) 
195V.
- Alimentare la 220-240 V c.a. : 50HZ (în montaj cu balast şi 
igniter)
- Forma tubulară, dimensiuni maxime hxd: 156x32 mm la 70 
W, 21 Ix 47 mm la 150 W.
- Necesită aparataj extern dedicat acestor surse pentru 
aprindere (balast cu protecţie termică şi igniter)
- Funcţionare în orice poziţie

2. Lampa LED 30 W - Dulie: E27
- Temperatura de culoare cuprinsa intre 3000-4250 K
- Flux luminos min 2900 Im
- Indicele de redare al culorilor Ra>65

3 Lampa compact 
fluorescenta 
18W-24W 
>36W

- flux luminos min 2900 Im
- temperatura de culoare cuprinsa intre 3000-4250 K
- indicele de redare al culorilor Ra>65
- eficacitatea luminoasa a lămpii >80 Im/W

4 Balast dedicat pentru 
amorsarea surselor cu 
descărcări în vapori de 
sodiu la înaltă presiune:

Tipul: balast cu protecţie termica balast conform 
EN 60598 - 1
Dimensiuni maxime Lxlxh: 120x65x55 mm pentru 70-100 W, 
respectiv 135x80x65 mm pentru 150-250 W 
Puterea consumată: maxim 10% din puterea nominală 
deservită
Siguranţă - EN 61347
Performanţă - EN 60923 ___________________________
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Marcare CE
Standard de mediu- ISO 14001 
Declaraţii RoHS producător

5 Igniter compact, dedicat 
surselor cu descărcări în 
vapori de sodiu la înaltă 
presiune cu putere 
70- 250 W.

Generator electronic de impulsuri, pentru amorsarea surselor 
cu descărcări la presiuni înalte-sodiu 
Cu resetare pentru protejarea balastului la sfârşitul vieţii 
lămpii.
Număr aprinderi: minim 100.000
Tensiune impuls . minim 2,5 KV
Număr de pulsaţii pe ciclu:minim 2 pulsaţii pe ciclu.
Dimensiuni maxime Lxlxh: 90x40x38 mm
Consum redus de energie electrică maxim 1 W
Siguranţa EN61347
Performanţă EN60923
Marcare CE
Standard de mediu-ISO 14001 
Declaraţii RoHS producător

6 Dulie ceramică cu 
şuruburi şi placă de 
prindere:

Prindere în partea inferioară în 2 şuruburi.

7 Cleme de conexiune la - Clema de derivaţie cu dinţi pentru iluminat public CDD 15
ILreţea

Conectori derivaţie. CDD 45 mm (torsadat) CN 45 mm(aerian clasic)
- Pentru prindere pe linie aeriană torsadată
- curent nominal 15 A
- secţiunea conductorului principal - AL izolat 35, 50, 75 
mm^

- OL-Al izolat 50/8 mm^

- secţiunea conductorului secundar - conductor Cu 1,5 mm^

- realizate din material termoplast, rezistent la variaţii de 
temperatura în intervalul -30 °C la +40 °C şi la acţiunea 
agenţilor atmosferici

- Zona de conexiune este izolată împotriva umidităţii printr- 
un manşon de cauciuc, din componenta clemei. Utilizarea lor 
în realizarea de branşamente aeriene nu presupune dezizolarea 
conductoarelor

8 Corp de iluminat 
ornamental sferic (lăptos, 
transparent)

Dulie: E27
Grad de protecţie: minim IP 65 
0 400 mm

9 Condiţii de calitate - Standard de producţie: EN 60439-1
- Standard de instalare: NF CI7-200 si ghiduri asociate
- Standarde de rezistenta la căldură si foc: CEI60695-10-2, 
lEC 60695-2-10, lEC 60695-2-2
- Inscripţionare CS sau CE
- Etichetă cu inscripţionarea denumirii, tipului, modelului şi a 
mărcii producătorului.
- Garanţie minim 24 luni________
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II. Caracteristici minimale pentru materialele folosite de către operator pentru investiţiile in 
sistemul de iluminat public, precum si activitatea de exploatare si intretinere .

FISA TEHNICA NR. 1 Utilajul, echipamentul tehnologic: CUTIE DE CONEXIUNI

NR. Specificaţii tehnice impuse prin caietul de 
sarcini

Corespondenta propunerii 
tehnice cu specificaţiile 

tehnice impuse prin caietul 
de sarcini

Producător
CRT.

Parametri tehnici si funcţionali:
Cutie de conexiuni Maxi

1 Caracteristici generale
1.1. Montaj in interiorul stâlpului
1.2. Grad de protecţie min IP 44
1.3. Clasa de izolaţie II
1.4. Dimensiuni (LxlxH): 74x81x300 mm
1.5. Carcasa din material termoplastic, rezistent 

la impact (minim IK 08) si la foc
1.6. Cutiile maxi vor permite racordarea prin 

partea inferioara pana la 3 cabluri cu 3 
conductoare cu secţiunea de 35 mm^, iar 
prin partea superioara a patru cabluri cu 3 
conductoare cu secţiunea de 2,5 mm^

1.7. In interior trebuie sa fie echipata cu borne 
care sa pennita conectarea cablurilor 
specificate mai sus, cu un portfuzibil ce va 
permite echiparea cu siguranţa fuzibila si cu 
fuzibil dimensionat corespunzător pentru 
protecţia componentelor de iluminat

1.8. Temperatura de lucru: -40°C +130° C
2 Caracteristici electrice
2.1. Rezistenta dielectrica: 20kV/mm
2.2. Rezistivitate: lO'^fi.cm
3 Standarde si certificări
3.1. Standard de producţie: EN 60439-1
3.2. Standard de instalare: NF CI7-200 si 

ghiduri asociate
3.3. Standarde de rezistenta la căldură si foc: 

CEI60695-10-2, lEC 60695-2-10, lEC 
60695-2-2

4 Condiţii de garanţie si post garanţie
4.1 garanţie- minim 36 luni
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FISA TEHNICA NR. 2 Utilajul, echipamentul tehnologic: CUTIE DE CONEXIUNI

NR. Specificaţii tehnice impuse prin 
caietul de sarcini

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice 
impuse prin caietul 

de sarcini

Producător
CRT

Parametri tehnici si funcţionali:
Cutie de conexiuni Mini

1 Caracteristici generale
1.1. Montaj in interiorul stâlpului
1.2. Grad de protecţie min IP 44
1.3. Clasa de izolaţie II
1.4. Dimensiuni (LxlxH): 52x51x265 

mm
1.5. Carcasa din material termoplastic, 

rezistent la impact (minim IK 08) 
si la foc

1.6. Cutiile mini vor permite 
racordarea prin partea inferioara a 
2 cabluri cu 3 conductoare cu 
secţiunea de 10 mm^, iar prin 
partea superioara a doua cabluri 
cu 3 conductoare cu secţiunea de 
2,5 mm^
In interior trebuie sa fie echipata 
cu borne care sa permită 
conectarea cablurilor specificate 
mai sus, cu un portfuzibil ce va 
permite echiparea cu siguranţa 
fuzibila si cu fuzibil dimensionat

1.7.

corespunzător pentru protecţia 
componentelor de iluminat
Temperatura de lucru: -40°C 
+130°C

1.8.

2 Caracteristici electrice
2.1. Rezistenta dielectrica: 20kV/mm
2.2. Rezistivitate: 10’°D.cm
3 Standarde si certificări
3.1. Standard de producţie: EN 60439-

1
3.2. Standard de instalare: NF C17- 

200 si ghiduri asociate
3.3. Standarde de rezistenta la căldură 

sifoc:IEC60695-10-2, 
IEC60695-2-10, IEC60695-2-2
Condiţii de garanţie si post 
garanţie4

4.1 garanţie- minim 36 luni
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FIŞA TEHNICĂ NR. 3 Stâlpi de iluminat stradal

Corespondenta 
propunerii tehnice 

cu specifîcatiile 
tehnice impuse in 
caietul de sarcini

Nr. Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarciniCrt.
Produ
câtor

0 Parametrii tehnici si funcţionali:

1 Stâlp H=8ni H=9m H=10m H=llm
Stâlp conic drept, realizat din oţel, rotund, sudură invizibilă 
realizată cu laser, galvanizat conform standardului EN ISO 
1461

1.1

1.2 Conicitate minima: 1:11
1.3 Diametru la baza 164 mm 175 mm 186 mm 197 mm
1.4 Diametru la vârf 76 mm 76 mm 76mm 76 mm

înălţime totală1.5 Ht=8m Ht=9m Ht=10m Ht=l1m
înălţime utilă1.6 Ht=8m Ht=9m Ht=10m Ht=l1m

Minim 3 mm/pentru 1 braţ/aparat (stâlp 
H=8-10 m), 3,5 mm/pentru 1 brat/aparat 
(pentru stâlp H=1 Im); 4mm/pentru 2 sau 
mai multe braţe/aparate.

1.7 Grosime perete

Prevăzut în partea inferioară cu uşa de vizitare, cu sistem 
antiefracţie (cheie)1.8

Usa de vizitare va avea dimensiuni suficient de mari pentru a 
permite executarea in bune condiţii a legaturilor si 
introducerea in interiorul stâlpului a cutiei de conexiuni.
Distanţa de la partea inferioară a stâlpului la uşa de vizitare 
cuprinsă minim 500mm -j- maxim 600mm.

1.9

1.10

450x450
421x421 mm mmDimensiuni

flanse:1.11 4 buloane de prindere M24, prinse pe 
distanţier la 300 mm, pentru stâlpii cu 
Ht=8-10m

La bază, stâlpul este prevăzut în interior cu o cutie de 
conexiuni (se consideră componentă a acestuia), cu 
următoarele caracteristici:
-dimensiuni maxime cutii conexiuni 70xl0x300mm;
- grad de protecţie: (minim) IP 44
- clasa de izolaţie electrică: II
- carcasa sa fie din material termoplastic,
-sa permită accesul in interior cu ajutorul unor scule; 
-rezistenta la impact :(minim) IK 09;
- cutia va fi rezistenta la foc;
-sa permită racordarea prin partea inferioara a (minim) 3 
cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 16 mm2, iar prin 
partea superioara a (minim) 2 cabluri cu 3 conductoare cu 
secţiunea de 2,5 mm2;
- in interior sa fie echipata cu borne care sa permită conectarea

1.12
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cablurilor specifocate mai sus, cu un portfuzibil care sa 
permită echiparea cu ; siguranţa fuzibila si cu fuzibil 
dimensionat corespunzător pentru protecţia componentelor de 
iluminat;
-prevăzut in interior cu protecţie la descărcări atmosferice de 
pana la 10 kV.
Stâlpii se vor livra vopsiţi in câmp electrostatic si in culoarea 
RAL indicate de beneficiar1.13

Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in 
exploatare2

Specificaţiile tehnice ale producătorului (fise tehnica)2.1

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
Se vor prezenta certificate de conformitate cu marca CE 
pentru stâlpii de iluminat ofertaţi3.1

4. Condiţii de garanţie
Stâlp de iluminat - minim 10 ani4.1

5. Alte condiţii cu caracter tehnic
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FIŞA TEHNICĂ NR. 4 Stâlpi de iluminat ornamental

Corespondenta 
propunerii tehnice 
cu specifîcatiile 
tehnice impuse in 
caietul de sarcini

Nr. Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcinicrt. Produ
câtor

0 Parametrii tehnici si funcţionali
Caracterisitici generale
Stâlp1

Stâlp conic drept, realizat din oţel, rotund, sudura invizibila, 
galvanizat conform standardului EN ISO 1461

1.1

1.2 Diametru la bază: 134 mm
1.3 Diametru la vârf: 76 mm

înălţimea deasupra solului: 4 m1.4
1.6 Grosime perete: 3 mm

-Prevăzut în partea inferioară cu uşa de vizitare, cu sistem 
antiefracţie (cheie).
-Dimensiuni uşa de vizitare: lxh=85x400mm la 600 mm de la1.7
sol
-Usita de vizitare cu cheiesemiluna antivandalism MIO

Flansa cu prindere bombata: 410x410 
Distanta intre ancore: 300x300 mm1.8

La bază, stâlpul este prevăzut în interior cu o cutie de 
conexiuni (se consideră componentă a acestuia), cu 
următoarele caracteristici: - grad de protecţie: (minim) IP 44 - 
clasa de izolaţie electrică: I sau II - dimensiuni maxime: 70 x 
100 X 300mm - carcasa să fie din material termoplastic, 
rezistent la impact (minim) IK08 şi la foc - să permită accesul 
în interior cu ajutorul unor scule - să permită racordarea prin 
partea inferioară a (minim) 3 cabluri cu 5 conductoare cu 
secţiunea de 16 mm2, iar prin partea superioară a (minim) 2 
cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5 mm2 - în interior 
să fie echipată cu borne care să permită conectarea cablurilor 
specificate mai sus, cu un portfuzibil care să permită echiparea 
cu: siguranţă fuzibilă si cu fuzibil dimensionat corespunzător 
pentru protecţia componentelor de iluminat 
- prevăzută în interior cu protecţie la descărcări atmosferice de 
pana la lOkV.

1.9

1.10 Sudura longitudinala cu laser invizibila

Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in 
exploatare2

2.1 Specificaţii tehnice ale producătorului (fişe tehnice)

3. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
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Se vor prezenta certificate de conformitate a produselor cu 
cerinţele esenţiale prevăzute de directivele Uniunii Europene 
(marca CE)3.1

4 Condiţii de garanţie
Stâlp de iluminat - minim 2 ani4.1

Alte condiţii cu caracter tehnic5
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FIŞA TEHNICĂ NR. 5

Aparat de iluminat stradal cu LED

Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 

tehnice impuse prin caietul 
de sarcini

NR Specificaţii tehnice impuse prin caietul 
de sarcini ProducătorCRT

Parametri tehnici şi 
funcţionali;0 Parametri tehnici şi funcţionali:

Aparat de iluminat stradal 
cu LED1 Aparat de iluminat stradal cu LED

Aparatul de iluminat va fi integrat într-un 
sistem de control fără fir care permite 
controlul de la distanţă

1.1

1.2 Alimentare electrică: 230V/50Hz.
Putere maxima: 145W 
Putere minima: 20W 
Putere instalata totala;
Din care: Putere instalata pe aparat: 

Putere instalata pe TG:

1.3

1.4. Randamnetul luminos al sistemului:
Grad de protecţie compartiment optic 
(minim) IP661.4

Grad de protecţie compartiment accesorii 
electrice (minim) IP661.5

1.6 Rezistenţă la impact (minim) IK09
Clasă de izolaţie electrică: Clasa II1.7
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu 
sunt impuse1.8

1.9 Greutate: nu se impune
Aparat de iluminat cu următoarele 
componente:

• Carcasă aparatului este realizată 
din aluminiu turnat sub presiune 
sau aluminiu extrudat si nervurile( 
striătiile exterioare) de pe carcasa 
daca exista sa nu aiba rol de răcire 
a aparatului (radiator)

• difuzor din sticlă tratată termic, 
securizata, plană, cu rezistenta la 
impact, grosime minima 4-5mm1.10

• Pentru aparatele tip 1 distribuţia 
luminoasă va fi de tip stradal

• Pentru aparatele de tip 2 distribuţia 
luminoasa va fi asimetrica adecvata 
trecerilor de pietoni

• Distribuţiile nu vor fi influenţate de 
apariţia unor defecte asupra unora 
dintre LED-uri; fiecare dintre LED- 
uri va avea asociată acelaşi tip de 
lentilă specifică, care reproduce
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distribuţia luminoasă completă a 
aparatului de iluminat;

• Fluxul luminos total al surselor 
LED

• Fluxul luminous al aparatului de 
iluminat;

• Valoarea curentului aplicat la 
borne;

• Numărul de led-uri;
• compartimentul accesoriilor 

electrice şi compartimentul optic 
vor constitui incinte separate, 
pentru a evita pătrunderea 
prafului/murdărirea 
compartimentul optic în cazul în 
care se intervine în compartimentul 
accesorii electrice pentru 
efectuarea de remedieri;

• compartimentul optic trebuie să 
permită deschiderea sa pentru 
operaţii de mentenanţă, chiar dacă 
prin intermediul unor unelte.
Pentru a facilita operaţiile de 
mentenanţă, acesta trebuie să poată 
fi deschis într-un interval scurt de 
timp, fără deteriorarea 
componentelor aparatului de 
iluminat; nu se acceptă aparate de 
iluminat la care difuzorul este lipit 
de carcasă;

• compatimentul accesorii electrice 
va trebui să permită deschiderea sa 
pentru operaţii de mentenanţă, fara 
utilizarea de unelte. Pentru a 
facilita operaţiile de mentenanţă, 
acesta trebuie să poată fi deschis 
într-un interval scurt de timp, fără 
deteriorarea componentelor 
aparatului de iluminat;

• compartimentul accesorii electrice 
va fi prevăzut cu dispozitiv pentru 
menţinerea capacului in poziţie 
deschis pe durata realizării 
intervenţiilor;
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• placa LED va fi amovibilă, pentru 
a facilita operaţiile de mentenanţă 
şi pentru a permite schimbarea 
acesteia într-un mod facil, in caz de 
defect, după terminarea perioadei 
de garanţie;

• placa LED va fi fixată direct de 
carcasa aparatului de iluminat, 
pentru a permite extragerea rapidă 
a căldurii produsa de sursele LED, 
astfel carcasa va avea şi rolul de 
radiator;

• placa LED va fi compusă din 
minim 6 LED-uri, indiferent de 
tehnologia de fabricaţie a LED- 
ului, pentru a preîntâmpina 
pierderea a mai mult de 20% din 
fluxul luminos emis de aparat, în 
cazul în care un LED se va 
deteriora; 

• placa LED va fi prevăzută cu un 
senzor termic, ce permite, 
împreună cu tipul de driver utilizat, 
reducerea fiuxului luminos în cazul 
în care temperatura pe sursele LED 
depăşeşte pragul critic prestabilit. 
Această măsură se impune pentru a 
evita reducerea duratei de viaţă a 
LED-urilor din această cauză;

• In cazul trecerilor de pietoni, 
aparatele de iluminat vor utiliza 
obligatoriu un senzor de mişcare

• Sistemul de montaj va permite 
montarea pe braţ si inclinare 
ajustabila;

Echipare cu sursă luminoasă tip LED de 
mare putere (se va preciza modelul şi 
producătorul)

1.11 temperatura de culoare aparenta
Tc = 4000±10%

• indicele de redare al culorilor 
Ra>70

Aparatul de iluminat este prevăzut în 
interior cu protecţie la descărcări 
atmosferice, protecţie la scurtcircuit si 
conector tip baioneta sau alt tip de 
conector care să permită intreruperea 
rapida a alimentării in momentul 
deschiderii carcasei

1.12

Balastul electronic programabil, 
compatibil cu tipul de sursă luminoasă 
utilizată, va avea minim următoarele 
funcţii:

1.13
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-asigurarea funcţionării cu factorul de 
putere >0,92 pentru funcţionare la 100%;
-permite comunicarea cu componentele de 
comandă ale sistemelor de control, cel 
puţin prin protocoalele de comunicare 
PALI sau 1-lOV ;
-Permite reducerea fluxului luminos cu 
minim 75% din valoarea fluxului nominal, 
in trepte de minim 1%
-Perminte controlul unui iluminat 
suplimentar (ON/OFF, controlat PALI si 
permite pornirea si oprirea acestuia pe 
baza comenzilor primite de la sistemul de 
telegestiune, interconectarea realizandu-se 
pe bus comun PALI driver LEP.
Aparatul permite menţinerea constantă a 
fluxului luminos în timp al surselor LEP, 
prin intermediul driver-ului electronic şi a 
sistemului de control.

1.14

Aparatul de iluminat va permite ca la 
100 000 ore de funcţionare fluxul luminos 
să nu se deprecieze cu mai mult de 20% la 
o rata de cădere de maxim 10% (L90B10). 
Aparatele vor fi echipate cu sistem CLO 
(Constant Lumen Output) care permite 
menţinerea constantă a fluxului luminos pe 
toata durata de viata a aparatului de 
iluminat;

1.15

Aparatul de iluminat va fi prevăzut cu 
fotocelulă integrată, ce permite 
funcţionarea acestuia în raport cu un nivel 
de iluminare cu minim 3 valori 
prestabilite, ce vor putea fi modificate din 
aplicaţia de telegestiune. Prin intermediul 
interfeţei sistemului de control aparatul va 
putea fi programat pentru pomire-oprire în 
funcţie de nivelul de iluminare naturală, 
ceas astronomic şi prezenta de energie in 
reţea.

1.16

Aparatul de iluminat va fi echipat cu 
sistem de control individual fara fir, pentru 
comanda si controlul independent al 
aparatului de iluminat, prin utilizarea cel 
puţin a protocoalelor de comunicare 1-10 
V sau DALI; acesta va Îndeplini cel puţin 
funcţiile descrie in fisa tehnica a sistemului 
de telegestiune; Aparatul va fi echipat cu 
modul de localizare GPS si cu sistem de 
transmisie de date;

1.17

1.18 Frmcţionare la Ta= -20 ~ +35 °C
Protecţie încorporată la descărcări si 
supratensiuni atmosferice de până la 1 OkV, 
pentru toate componentele electronice 
integrate în aparatul de iluminat.

1.19
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Aparatul va putea fi livrat in orice culoare 
RAL la cererea beneficiarului in momentul 
achiziţiei

1.20

Aparatele vor permite obligatoriu 
conectarea ulterioara a unei prize pentru 
iluminat suplimentar pe o ieşire separata, 
prin care se va putea comanda acest 
iluminat, fara a fi influenţat de 
funcţionarea aparatului de iluminat. 
Ambele vor fi pozate in interiorul braţului 
de susţinere, iar conductorul de comanda a 
prizei pentru iluminat suplimentar va fi 
prevăzut la capat cu o mufa de protecţie 
IP65. Sistemul de control va permite 
integrarea ulterioara a iluminatului 
suplimentar pe aceasta ieşire separator, 
precum si a altor consumatori permanenţi 
sau ocazionali, pentru aceştia trebuind sa 
poata fi controlata cel puţin oprirea sau 
pornirea, atat după un program prestabilit, 
cat si pe baza de comenzi manual, fara a fi 
influenţată funcţionarea aparatului de 
iluminat.
Sistemul de control trebuie sa permită, 

prin intermediul fiecărui aparat de 
iluminat/ fiecărui dispozitiv de control 
alocat iluminatului splimentar, controlul 
individual si pe baza de scenarii de 
funcţionare diferenţiate ( ex. Aparatul de 
iluminat public isi reduce fluxul luminos la 
ora 22:00 de la nivelul 75%, iar iluminatul 
suplimentar de la acelaşi stâlp/ dispozitiv 
de control se stinge intre orele 24:00- 5:00) 
Fiecare dispozitiv de control individual 
utilizat in aparatele de iluminat va fi 
capabil sa controleze funcţionarea 
independent a cel puţin 2 sarcini electrice 
diferite( 1 aparat de iluminat + element 
iluminat suplimentar)

1.21

Specificaţii de performanta si condiţii 
privind siguranţa in exploatare2

Specificaţiile tehnice ale producătorului 
din care sa reiasa Îndeplinirea cerinţelor 
de mai sus (fise tehnica);

2.1

Se va prezenta diagrama polara a intesitatii 
luminoase si curbele K pentru aparatul de 
iluminat propus

2.2

Condiţii privind conformitatea cu 
standardele relevante3

Se va prezenta declaraţie de conformitate3.1 CE
Se va prezenta certificat ENEC (sau 
similar)3.2

Se va prezenta certificat RoHS3.3
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Declaraţie
electromagnetica standardul EN61000-3- 
3/2013.

de compatibilitate
'4-

3.4

Declaraţie de conformitate LVD 
standardul EN60598-2-3:2003-i-A 1:2011 
şi EN 60598-1:2015+A1:2018.3.5

3.6 Rapoartele de testare cf caiet de sarcini
4 Condiţii de garanţie

Garanţie 10 ani4.1

#
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FISA TEHNICA NR. 6 : APARAT DE ILUMINAT PIETONAL ORNAMENTAL CU LED

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarciniNR. Corespondenta 
propunerii tehnice 

cu specificaţiile 
tehnice impuse prin 

caietul de sarcini

Producător
CRT

0
Parametri tehnici si funcţionali:

1 Aparat de iluminat pietonal ornamental cu LED
1.1 Aparatul de iluminat va fi integrat într-un sistem de 

control fără fir care permite controlul individual de 
la distanţă

1.2. Alimentare electrica 230V/50Hz.
1.3. Putere: 34 W

-Flux luminos min : 3272 Lm
1.4. Grad de proiecţie compartiment optic(minim): IP 66

Grad de proiecţie compartiment accesorii electrice 
(minim): IP 661.5.
Protecţie la impact (minim): IK 091.6.

1.7. Clasa de izolaţie electrica: Clasa I sau II
1.8. Forma circulara tip disc cu montaj central in varfiil 

stâlpului
Greutate:! 1,4 kg1.9.

1.10. Aparat de iluminat cu următoarele componente:
-Carcasă aluminiu turnat sub presiune sau aluminiu 
extrudat
- Carcasa nu prezintă striaţii exterioare
-Difuzor din policarbonat UV
-Distribuţia luminoasa se realizează prin lenţii 
collimator cu acelaşi tip de distribuţie optica in 
cadrul aceluiaşi apparat de iluminat
-Fluxul luminos este stabilit specific conform 
cerinţelor profilelor de drumuri si se realizează prin 
modificarea curentului la bornele LED -ului
- Compartimentul accesoriilor electrice este incinta 
separata fata de compartimentul optic
- Compartimentul optic trebuie să permită 
deschiderea sa pentru operaţii de mentenanţă, chiar 
dacă prin intermediul unor unelte (şurubelniţa stea 
T20). Pentru a facilita operaţiile de mentenanţă, 
acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval 
scurt de timp, de maxim 2 minute, fără deteriorarea 
componentelor aparatului de iluminat; nu se acceptă 
aparate de iluminat pentru care difuzorul este lipit 
de carcasă;
- Compatimentul accesorii electrice permite 
deschiderea sa pentru operaţii de mentenanţă, chiar 
daca prin intermediul unor unelte (şurubelniţa stea 
T20). Pentru a facilita operaţiile de mentenanţă, 
acesta trebuie să fie deschis într-un interval scurt
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de timp, de maxim 10 secunde, fără deteriorarea 
componentelor aparatului de iluminat
-Placa LED este componenta servisabila si 
inlocuibila
- Placa LED este fixată pe carcasa aparatului de 
iluminat, avand sisteme speciale concepute pentru 
managementul termic al Întregului apparat.
Aparatul de iluminat a fost testat in condiţii 
detemperaturi si funcţionează conform standardelor. 
Carcasa aparatului are rol de radiator.
-Placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri, 
indiferent de tehnologia de fabricaţie a LED-ului, 
pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de 20% 
din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care 
un LED se va deteriora
-Aparatul de iluminat este prevăzut cu sistem de 
protective termica, ce reduce gradual fluxul luminos 
în cazul în care temperatura pe sursele LED 
depăşeşte pragul critic prestabilit. Această măsură 
se impune pentru a evita reducerea duratei de viaţă 
a LED-urilor.

#

- Sistemul de montaj este din aluminiu turnat la 
inalta presiune si va fi vopsit in culoarea aparatului 
de iluminat
-Aparatul de iluminat este prevăzut cu conector 
suplimentar pentru senzori de mişcare, montat in 
partea inferioara a acestuia, de tip NEMA sau 
ZHAGA si cu alimentare din driverul aparatului
Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare 
putere 1.11.
-temperatude de culoare Tc - 4000 K
-indicele de redare al culorilor Ra>70
Prevăzut în interior cu protecţie la descărcări 
atmosferice, protecţie la scurtcircuit1.12.
Echipat cu balastul electronic programabil, cu 
următoarele fimctii:1.13.

Asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, 
pentru funcţionare la 100%

-Comunica cu componentele de comanda ale 
sistemelor de control, cel puţin prin protocoale de 
comunicare DALI

-Permite reducerea fluxului luminos cu minim 90%
din valoarea fluxului nominal, in trepte de minim
1%.
Dreiverul programabil permite setarea aparatului in 
mod CLO-constant light output-mentinerea 
constanta a fluxului luminos.1.14.
Durata de viata a aparatul de iluminat este 100 000 
ore cu deprecierea maxima de 10 %. Aparatele vor 
fi echipate cu sistem CLP (Constant Lumen1.15.

16



Output) care permite menţinerea constanta a 
fluxului luminos,prin compensarea deprecierii 
fluxului luminos al unui apparat de iluminat si 
elimina costurile suplimentare datorate 
supradimensionării iniţiale a fluxului luminos si 
implicit, a puterii absotbite .
Aparatul de iluminat va fi prevăzut individual cu 
fotocelulă integrată, ce permite funcţionarea 
acestuia în raport cu un nivel de iluminare cu minim 
3 valori prestabilite, ce vor putea fi modificate din 
aplicaţia de telegestiune. Prin intermediul interfeţei 
sistemului de control aparatul va putea fi programat 
pentru pomire-oprire în funcţie de nivelul de 
iluminare naturală, ceas astronomic şi prezenta de 
energie in reţea.1.16.
Aparatul va fi echipat cu modul de localizare GPS 
si cu sistem de transmisie de date. Sistemul de 
transmisie si recepţie de date va fi integrat in 
aparatul de iluminat..1.17.

1.18. Funcţionare la Ta= -20 ~ +50°C
Protecţie încorporată la descărcări si supratensiuni 
atmosferice de până la lOkV, pentru toate 
componentele electronice integrate în aparatul de 
iluminat1.19.
Culoarea aparatului va fi in orice nuanţa RAL 
solicitata de beneficiar1.20.

2. Certificări si garanţii
Se va prezenta declaraţie de conformitate a 
produselor cu cerinţele esenţiale prevăzute de 
directivele Uniunii Europene (marca CE si ENEC)2.1.

2.2. Se vor prezenta certificate emise de organisme 
europene abilitate, din care sa rezulte respectarea 
integrala a cerinţelor EN 60598 - 1:2008 + Al 1: 
2009, EN 60598 - 2-3:2003 pentru aparatele de 
iluminat ofertare pentru a garanta conformitatea

4.3. Garanţie aparat de iluminat - 10 ani
4.4. Garanţie sursa de alimentare - 10 ani
4.5. Garanţie sursa LED - 10 ani
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FISA TEHNICA NR. 7: APARAT DE ILUMINAT ORNAMENTAL LED ZONE
ISTORICE

NR. Specificaţii tehnice impuse prin 
caietul de sarcini

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 
sarcini

Producător
CRT

Parametri tehnici si funcţionali:
Aparat de iluminat ornamental 
cu LED Zone Istorice

1 Caracteristici generale
1.1. Grad de protecţie minim

- compartiment optic IP 66
- compartiment aparataj IP 65

1.2. Rezistenta la impact IK 10
1.3. Rezistenta aerodinamica (C x S) 

(rnax) - 0.18 
1.4. Difuzor polimetacrilat cu grad 

ridicatde transparenta si rezistenta 
sporitala temperatura

1.5. Carcasa realizata din aluminiu 
turnat sub presiune, rezistent la 
coroziune, pentru menţinerea in 
timp a caracteristicilor mecanice 
iniţiale.
Materialele trebuie sa fie 
reciclabile in proporţie de 100%1.6.

1.7. Greutate (max) - 14 kg
1.8. Culoare - Negru
1.9. Dimensiuni - 660 x 580 mm

Sistem LED-uri:1.10.
- nr de distribuţii luminoase (min) - 
1 - medie
Varianta de distribuţii luminoase 
adecvate iluminatului stradal si 
celui pietonal1.11.

2 Caracteristici electrice
Alimentare electrica:2.1.
- tensiune nominala 220-230V
- frecventa nominala 50 Hz

Flux luminos constant obligatoriu 
echipare cu sistem CEO (constant 
light output)2.2.
Driver electronic programabil, 
compatibil cu tipul de sursa 
luminoasa utilizata, cu următoarele 
funcţii;2.3.
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- permite comunicarea cu 
componentele de comanda ale 
sistemului de telegestiune, in cazul 
implementării viitoare a acestuia, 
cel puţin prin protocoale de 
comunicare PALI sau 1-lOV,

- in scopul obţinerii unei economii 
suplimetare de energie, la cererea 
autoritatii contractante, 
echipamentul trebuie sa permită 
funcţionarea lămpii la cel puţin 5 
trepte ale fluxului luminos. 
Scenariul de funcţionare trebuie sa 
permită modificări ulteri
- permite reducerea fluxului 
luminos cu minim 90% din 
valoarea fluxului nominal
- asigurarea funcţionarii la 

factorul de putere (0,95)
2.4. Clasa de izolaţie electrica: Clasa II

Protecţie la
supratensiuni/descarcari 
atmosferice: Standard 4KV2.5.
Conector electric: Deconectare la 
deschidere2.6.

2.7. Putere sistem LED (W) - max 75
2.8. Flux luminos - 7100 Lm

Eficacitatea luminoasa (Im/W) - 
min 972.9.

2.10. Depreciere a fluxului luminos după 
60.000 h (max) - 80%

2.11. Pre-cablat cu lungime la cerere
3 Caracteristici mecanice
3.1. Montaj:

- suspendat: cu un adaptor 0 34 
PDG
- in vârful stâlpului si braţ lateral: 

4 şuruburi M8 HSHC 0 90mm
3.2. Posibilitate de montaj:

- in vârful stâlpului si braţ lateral
4 Certificări si garanţii
4.1. Se va prezenta declaraţie de 

conformitate a produselor cu 
cerinţele esenţiale prevăzute de 
directivele Uniunii Europene 
(marca CE si ENEC)
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4.2.
Se vor prezenta certificate emise 
de organisme europene abilitate, 
din care sa rezulte respectarea 
integrala a cerinţelor EN 60598 - 
1:2008 + Al 1: 2009, EN 60598 - 
2-3:2003 pentru aparatele de 
iluminat ofertare pentru a garanta 
conformitatea constanta a p

4.3. Garanţie aparat de iluminat - 
minim 60 luni

4.4. Garanţie sursa de alimentare - 
minim 60 luni
Garanţie sursa LED - minim 60 
luni4.5.
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FISA TEHNICA NR. 8: SISTEM DE TELEGESTIUNE

Specificaţii tehnice impuse prin caietul 
de sarcini

Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile tehnice 
impuse prin caietul de sarcini

NR ProducătorCRT

Parametri tehnici şi funcţionali;0
Sistem de monitorizare, control si 
comanda al aparatelor de iluminat- 
sistem de telegestiune

1

1.1 Funcţiuni:
Sa asigure controlul, comanda si 
monitorizarea individuala ale fiecărui 
aparat de iluminat(astfel incat fiecare aparat 
de iluminat sa poata fi pomit/oprit sau sa i 
se regleze intensitatea luminoasa atat in 
mod automat, conform unor programe 
prestabilite si/ sau a unor senzori cat si in 
mod manual) si sa pennita reglarea fluxului 
luminos pe grupuri de corpuri de iluminat; 
Sa asigure monitorizarea individuala a 
fiecărui punct de aprindere;
Sa permită interconectarea cu o platforma 
de terta parte prin intermediul unei Intefete 
Programabile de Aplicatii(API-Application 
Programming Inteface);
Se va utiliza soluţia tehnica pentru 
comunicare punct la punct de la un singur 
operator de comunicaţii iar acesta va 
asigura acoperirea reţelei pe intreaga arie pe 
care este implementat sistemul de control/ 
monitorizare;
Se va garanta un număr nelimitat de 
interogări cu fiecare aparat de 
iluminat;/punct de aprindere;
Se va garanta trafic nelimitat de interogări 
cu fiecare aparat de iluminat/punct de 
aprindere;
Tipul de comunicaţie folosit sa fie integrat 
in aparatul de iluminat pentru asigurarea 
unei securităţi fizice privind decuplarea 
sistemului de comunicaţii de la punctul 
luminos;
Sistemul va gestiona intr-o interfaţa 
comuna:
-aparatele de iluminat conectate;
-punctele de aprindere;
-aparatele de iluminat neconectate; 
infonnatiile despre acestea se vor importa 
automat in sistem prin incarcarea unui 
document excel si vor cuprinde minim: 
geolocatia (pe care sistemul o va interpreta
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si o va poziţiona pe harta interfeţei), tip 
aparat, tip stâlp, tip consola, putere aparat, 
componente aparat, fotografii;
Controlul aparatelor de iluminat nu va 
depinde de o comanda din punctul de 
aprindere ; Pentru control si comanda nu se 
vor folosi dispozitive intermediare 
concentratoare de date intre aparat si server;
Sistemul va localiza si incarca in reţea 
caracteristicile aparatelor de iluminat 
instalate(Denumire, putere instalata, etc) si 
va putea transmite comenzi către aparatele 
de iluminat
Se va asigura securitatea datelor prin: 
-criptarea transmişilor intre servere si 
aparatele de iluminat/puntele de aprindere 
pe minim 128 biţi;
-criptarea comunicaţiei intre servere si 
interfaţa utilizator pe minim 128 biţi; 
-stocarea datelor se va face redundant, pe 
servere multiple, sflate in zone geografice 
diferite;
Sistemul de control va permite integrarea 
ulterioara a unui iluminat suplimentar pe 
aceasta ieşire separata, precum si a altor 
consumatori permanenţi sau ocazionali, 
pentru aceşti trebuind sa poata fi controlata 
cel puţin oprirea sau pornirea, atat după un 
program prestabilit, cat sip e baza de 
comenzi manual, fara a fi influenţată 
funcţionarea aparatului de iluminat.
Fiecare dispozitiv de control individual 
utilizat in aparatele de iluminat va fi capabil 
sa controleze funcţionarea independent a 
cel puţin 2 sarcini electrice diferite( 1 aparat 
de iluminat + element iluminat suplimentar)
Sistemul de control trebuie sa permită, prin 

intermediul fiecărui aparat de iluminat/ 
fiecărui dispozitiv de control alocat 
acestuia, controlul individual si pe baza de 
scenarii de funcţionare diferenţiate a 
iluminatului suplimentar( ex. Aparatul de 
iluminat public isi reduce fluxul luminous 
la ora 22:00 de la nivelul 75%, iar 
iluminatul suplimentar alimentat de la 
acelaşi stâlp/ dispozitiv de control se stinge 
intro orele 24:00- 5:00)
Platforma/ interfaţa de comunicare trebuie 
sa integreze următoarele funcţionalităţi: 

controlul de la distanta pentru 
sistemul de iluminat 
sa poata conecta, monitoriza si 
controla individual aparatul de 
iluminat;
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-va integra in aceeaşi interfaţa (prin 
afişare vizuala si conţinut de informaţii), 
aparatele de iluminat conectate in sistem, 
punctele de aprindere conectate, 
aparatele de iluminat neconectate;
- va permite introducerea manuala de 
informaţii legate de ansamblul 
sistemului pentru fiecare aparat de 
iluminat (nume, locaţie, detalii despre 
stâlp, detalii console, inaltime de montaj, 
etc). Oricare din aceste informaţii 
intoduse in sistem vor putea fi 
vizualizate, filtrate pe categorii si 
exportate in format excel;
- posibilitatea de programare/ dimare/ 

stingere si aprindere a aparatelor de 
iluminat atat individual, punct la 
punct, cat si pe zone, in funcţie de 
paliere orare, calendar stabilite de 
beneficiar etc.

- posibilitatea de a programa minim 
10 niveluri de dimming pe un ciclu 
pomit/oprit;
posibilitatea grupării aparatelor pe 
strada, zona, cartier, etc.Aceste 
grupuri vor putea fi denumite de 
utilizator si li se vor aloca programe 
de dimming commune; 
in cazul lipsei de comunicaţie 
aparatele de iluminat vor funcţiona 
normal, pe baza celei mai recente 
programării transmise; 
se vor putea stabili un număr de 
minim 50 de calendare de dimming 
pentru ca utilizatorul sa aiba o 
suficienta flexibilitate de a crea 
scenarii in funcţie de zile, sărbători;

- posibilitatea de a emite rapoarte in 
timp real despre consum, defecte, 
stare de funcţionare sistem/ aparate 
de iluminat/ puncte de aprindere; 
rapoartele generate vor fi disponibili 
si vor putea fi accesate in urma cu 
minim 5 ani de la data interogării;

- posibilitatea de a exporta rapoarte 
cu informaţii despre consum, 
defecte, stare de funcţionare sistem/ 
corpuri de iluminat puncte de 
aprindere;

Posibilitatea interogării fiecărui aparat de 
iluminat cu furnizarea a minim 
următoarelor date:

- Nivelul de dimming la momentul 
interogării
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Nivelul de dimming programat la
momentul interogării
Energia totala consumata de aparat,
de la momentul instalării, pe toata
durata de funcţionare
Nivelul de tensiune la momentul
interogarii(V)
Valoarea curentului la momentul 
interogarii(mA)
Valoarea puterii consumate in 
momentul interogarii(W)
Valoarea frecventei la momentul 
interogarii(Hz)
Valoarea iluminării naturale la 
momentul interogarii(lx) 
Temperatura exterioata la momentul 
interogarii(°C)
Coordonatele GPS ale aparatului de 
iluminat la momentul 
interogarii(long/lat)
Valoarea iluminării la care este 
programata fotocelula sa pornească 
aparatul de iluminat(lx)
Valoarea iluminării la care este 
programata fotocelula sa oprească 
aparatul de iluminat(lx)
Data si ora locala

Posibilitatea e a emite/gestiona ordine de 
lucru către echipele de intervenţii in cazul 
unor lucrări programate de mentenanta sau 
in cazul unor defecţiuni aparute in reteau de 
iluminat. Prin ordinele de lucru se vor 
transmite informaţii complete: aparatul de 
iluminat/ ansamblul la care trebuie realizata 
intervenţia, descrierea intervenţiei sau a 
componentei ce trebuie reparata/inlocuita, 
inregistrarea in sistem a mai mjltor echipe 
de lucru si posibilitatea asocierii ordinelor 
de lucru oricărei echipe, raportarea de către 
echipele de lucru a realizării intervenţiei si 
descrierea acestei prin detalierea manoperei 
efectate enumerarea si denumirea 
compentelor inlocuite, incarcarea de 
fotografii in format electronic pentru 
demonstrarea intervenţiei, posibilitatea de a 
verifica in timp real daca interventiille si 
lucrărilor de intervenţiei conform ordinului 
de lucru

Regimul de comutare programat(fotocelula, 
ceas astronomic sau prin reţeaua de 
alimentare
Interfaţa trebuie sa fie deschisa prin API 
pentru comunicarea cu alte tipuri de
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interfeţe folosite in soluţiile SMART( 
supraveghere video, control traffic, sisteme 
de urgente etc);_______________________
Interfata/platforma de acces la server va fi 
in limba romana;

Sistemul nu va necesita nici o programare 
sau comisionare in situu, va fi de tip “plug 
& play”. Odata corpul alimentat electric, 
sistemul va recunoaşte, comunica si 
poziţiona automat corpul de iluminat pe 
harta online;

Interfaţa utilizator:
• va permite accesul utilizatorilor 

minim prin nume utilizator si parola
• va permite inregistrarea de 

utilizatori multipli. Utilizatorul de 
tip “Administrator” va putea stabili 
drepturile/ nivelele de utilizare a 
altor utilizatori

• Scenariul de funcţionare SIP si 
reducerea orara a consumului/ 
luminii vor fi inregistrate in fiecare 
corp de iluminat. Funcţionarea 
adecvata a SIP nu va depinde de 
comunicarea continua cu serverul 
sau cu un alt corp de iluminat;

• Platforma si software-ul sistemului/ 
componentelor se vor actualiza 
automat, fara intervenţie a 
utilizatorului( hardware sau 
software)

Specificaţii de performanta si condiţii
privind siguranţa in exploatare_____

2

Specificaţiile tehnice ale producătorului
(fise tehnica)2.1

Condiţii privind conformitatea cu
standardele relevante3

Se va prezenta declaraţie de conformitate3.1 CE
Producătorul va fi certificat conform:

- managementul calitatii
- managementul de mediu

3.2

4 Condiţii de garanţie si certificări
Garanţie 10 ani4.1
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FISA TEHNICA NR. 9 Cabluri de energie cu izolaţie si manta PVC-CYY

NR. Specificaţii tehnice impuse prin caietul de 
sarcini

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 
sarcini

Producător
CRT

Parametri tehnici si funcţionali:
1.1 Caracteristici generale

1 Cablul de energie CYY
1.1. Construcţia cablului: 1.Conductor de cupru sau 

aluminiu unifilar (clasa 1) sau multifilar (clasa 2) 
conform SR CEI 60228 2. Izolaţie de PVC 3. 
înveliş comun 4. Manta exterioara de PVC
Domeniul de utilizare ; Cablurile sunt destinate
pentru utilizarea energiei electrice in instalaţii 
fixe.1.2.

2. Date Tehnice
2.1. Standard de referinţa: SR CEI 60502
2.2. Tensiune nominala :Uo/U=0.6/l .0 Kv

Temperatura minima a cablului:a) la montaj + 5° 
C b) la exploatare :-33° C2.3.

Temperatura maxima admisa pe conductor in 
condiţii normale de exploatare: +70*^ C2.4.
Tensiunea de incercare: 3.5 Kv, 50 Hz , timp de 5 
min.2.5.

In construcţie standard sunt cu intarziere la 
propagarea flăcării si corespund incercarii la 
ardere pe un singur cablu vertical in conformitate 
cu EN 50265-2-1.2.6.

Numărul de conductoare x secţiunea nominala:
2x1.5 rm [mm^l 2.7.

2.8. Grosimea nominala izolaţie 0.80 [mml
Grosimea nominala manta exterioara 1.80 [mm]2.9.

2.10. Diametrul exterior (informativ) 11 [mml
Masa aluminiu (informativa) 27 [kg/km12.11.

2.12. Masa cablu 164 [kg/km1
Numărul de conductoare x secţiunea nominala 
:2x2.5 ru rmm212.13.

2.14. Grosimea nominala izolaţie 0.80 [mml
2.15. Grosimea nominala manta exterioara 1.80 [mm]
2.16. Diametrul exterior (informativ) 11.40 jmml

Masa aluminiu (informativa) 46 fkg/kml2.17.
2.18. Masa cablu 186 (kg/km]
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Numărul de conductoare x secţiunea nominala
: 3x1.5 m [mm2]__________________________
Grosimea nominala izolaţie 0.80[mml

2.19.
2.20.
2.21. Grosimea nominala manta exterioara 1.80 fmm] 

Diametrul exterior (informativ) 11.10 [mml2.22.
2.23. Masa aluminiu (informativa) 41 [kg/km1
2.24. Masa cablu 174 [kg/km]

Numărul de conductoare x secţiunea nominala
; 3x2.5 ru rmm212.25.

2.26. Grosimea nominala izolaţie 0.80 fmm]
2.27. Grosimea nominala manta exterioara 1.80 [mm]

Diametrul exterior (informativ) 11.90 [mm]2.28.
2.29. Masa aluminiu (informativa) 68 [kg/km]
2.30. Masa cablu 217 [kg/km1
3 Condiţii de garanţie si post garanţie
3.1 garanţie - minim 36 luni
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FISA TEHNICA NR. IO Cabluri de energie cu izolaţie si manta PVC-CYAbY

NR. Specificaţii tehnice impuse prin caietul de 
sarcini

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice 

impuse, prin caietul de 
sarcini

Producător
CRT

Parametri tehnici si funcţionali:
1.1 Caracteristici generale

1 Cablul de energie CYAbY
1.1.

Construcţia cablului: 1.Conductor de cupru 
sau aluminiu unifilar (clasa 1) sau multifilar 
(clasa 2) conform SR CEI 60228 2. Izolaţie 
de PVC 3. înveliş comun 4. Manta interioara 
5. Armatura din banda de otel 6. Manta 
exterioara de PVC
Domeniul de utilizare : Cablurile sunt 
destinate pentru utilizarea energiei electrice in 
instalaţii fixe.1.2.

2. Date Tehnice
2.1. Standard de referinţa: SR CEI 60502
2.2. Tensiune nominala :Uo/U=0.6/1.0 Kv

Temperatura minima a cablului:a) la montaj + 
5° C b) la exploatare :-33*^ C2.3.

Temperatura maxima admisa pe conductor in 
condiţii normale de exploatare: +70° C2.4.
Tensiunea de incercare: 3.5 Kv, 50 Hz , timp 
de 5 min.2.5.

In construcţie standard sunt cu intarziere la 
propagarea flăcării si corespund incercarii la 
ardere pe un singur cablu vertical in 
conformitate cu EN 50265-2-1.2.6.

Numărul de conductoare x secţiunea 
nominala: 3x25+16 ru+ru [mm^l2.7.

2.8. Grosimea nominala izolaţie 1.20/1.00 [mm]
Grosimea nominala manta exterioara 1.80

2.9. [mm]
2.10. Diametrul exterior (informativ) 24.90 [mm]

Masa aluminiu (infonnativa) 250 [kg/km]2.11.
2.12. Masa cablu 854 [kg/km]

Numărul de conductoare x secţiunea
nominala : 3x35+16 ru+ru [mm212.13.

2.14. Grosimea nominala izolaţie 1.20/1.00 [mm]
2.15. Grosimea nominala manta exterioara 1.80
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[mm]
2.16. Diametrul exterior (informativ) 27.30 [mm]
2.17. Masa aluminiu (informativa) 285 [kg/km]
2.18. Masa cablu 854 [kg/km]

Numărul de conductoare x secţiunea 
nominala; 4x35 sm [mm^l2.19.

2.20. Grosimea nominala izolaţie 1.20 [mm]
Grosimea nominala manta exterioara 1.80

2.21. [mm]
2.22. Diametrul exterior (informativ) 27.30 [mm]

Masa aluminiu (informativa) 380 [kg/km]2.23.
2.24. Masa cablu 1034 [kg/km]

Rezistenta electrica maxima la 20 C [’D/Km]:
0,5242.25.

Sarcina admisibila in aer la 30 C [A] :1302.26.
Sarcina admisibila in pamant la 20 ° C [A]
:1552.27.

3 Condiţii de garanţie si post garanţie
garanţie - minim 36 luni3.1
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FISA TEHNICA NR. 11 Consola, Braţ de prindere aparat
de iluminat

Corespondenţa propunerii tehnice 
cu specificaţiile tehnice impuse prin 

caietul de sarcini

NR Specificaţii tehnice impuse prin caietul de 
sarcini ProducătorCRT

0 Parametri tehnici şi funcţionali:
1.1. Caracteristici generale

1 Braţ de prindere aparat de iluminat
Braţ de prindere drept, realizat din oţel,
rotund1.1

Material: ţeavă de oţel galvanizata la cald,
avand diametru : 48-60mm1.2

1.3 Dimensiuni: 0,5-3m
Unghiuri de înclinare: din considerente
estetice, unghiul de înclinare al braţului de 
prindere va fi unitar în toate situaţiile, 5° faţă 
de planul orizontal

1.4

Prinderea cârjelor pe stâlpi se va face în
brăţări pereche din platbandă galvanizată, 
cu şuruburi

2

Specificaţii de performanta si condiţii
privind siguranţa in exploatare_____
Condiţii de garanţie si post garanţie

3

4
4.1 garanţie braţ de prindere- minim 36 luni
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