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NR.  37011  / 20.04.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 Subsemnatul Șontea Monica, în calitate de inspector de specialitate în 

cadrul Compartimentului Proiecte, prin prezentul raport supun atenției dvs.  : 

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea TEMEI DE PROIECTARE a investiției 
EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC PE ANUL 2022 
 
Din analizarea documentelor prezentate, constat că sunt îndeplinte condițiile 
de formă și de fond, prevăzute la art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, pentru ca proiectul de hotărâre astfel redactat să poată fi 
dezbătut și adoptat în ședința ordinară a consiliului Local al comunei 
Dumbrăvița, din data de 28.04.2022.  

 
  Extinderea iluminatului public în Comuna Dumbrăvița în anul 2022 va fi 

efectuată pe următoarele străzi: 

1. Ferventia II (intre parcul Terra si strada Moților) 

2. Terra II 

3. Brâncuși 

4. Îngerilor (între Brâncuși și Salvador Dali) 

5. Buenos Aires (între Simfoniei și G. Liiceanu) 

6. Madach Imre (între Simfoniei și M.Zsigmond) 

7. Liviu Rebreanu (spre centură) 

8. Lunei 

9. Mircea Eliade (între L.Blaga și E.Cioran) 

10. Plopilor (continuare de la M.Eliade) 

11. Superba 

 

Serviciile de proiectare vor include următoarele : 

-identificarea străzilor și proiectarea propriu zisă 
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-săpătura în zona nepavată sau de tara  

-foraj orizontal  

-zona asfaltată sau ciment  

-pozare cablu subteran iluminat  

-furnizare si instalare tub flexibil sau rigid  

-montare corpuri de iluminat. 

-pozare stâlp metalic în fundatie  

-furnizarea instalației de legare la pământ cablu  

-legarea la punctele de aprindere și punerea în funcțiune 

 

 
 

Nume și prenume 
 

  Șontea Monica 
(semnatura) 
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NR.  37010   / 20.04.2022 

Primarul Comunei Dumbrăviţa, în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1), 

coroborat cu alin. (8) lit. a), din OUG nr 57/2019  privind Codul administrativ, am 

inițiat și elaborat următorul: 

REFERAT DE APROBARE 

La Proiectul de hotărâre nr. 37009 / .04.2022 privind aprobarea TEMEI DE 

PROIECTARE a investiției EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC PE ANUL 2022, 

pe care îl înaintez odată cu Proiectul de hotărâre spre a fi avut în vedere la 

dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre în plenul ședinței Consiliului local         

 

Hotărârile Consiliului local se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în 
conformitate cu prevederile Constituţiei României, O.U.G. Nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu principiile ordinii de drept. La iniţierea şi elaborarea 
proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de acte administrative de 
autoritate subordonate legii, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, altor acte de 
nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune, precum şi cu 
reglementările comunitare. 

 
Reglementările cuprinse în hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor 

prevederi din acte normative de nivel superior, şi nici nu pot contraveni principiilor 
şi dispoziţiilor acestora. 

 
Hotărârile Consiliului Local se adoptă pentru organizarea executării ori 

executarea în concret a legilor şi a celorlalte acte normative de nivel superior cu 
respectarea termenelor stabilite de acestea, precum şi a propriilor hotărâri. 

 
 Ținând cont de prevederile legale aplicabile în acest domeniu,  

Extinderea iluminatului public în Comuna Dumbrăvița în anul 2022 va fi 

efectuată pe următoarele străzi: 

1. Ferventia II (intre parcul Terra si strada Moților) 

2. Terra II 

3. Brâncuși 

4. Îngerilor (între Brâncuși și Salvador Dali) 

5. Buenos Aires (între Simfoniei și G. Liiceanu) 
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6. Madach Imre (între Simfoniei și M.Zsigmond) 

7. Liviu Rebreanu (spre centură) 

8. Lunei 

9. Mircea Eliade (între L.Blaga și E.Cioran) 

10. Plopilor (continuare de la M.Eliade) 

11. Superba 

 

Serviciile de proiectare vor include următoarele : 

-identificarea străzilor și proiectarea propriu zisă 

-săpătura în zona nepavată sau de tara  

-foraj orizontal  

-zona asfaltată sau ciment  

-pozare cablu subteran iluminat  

-furnizare si instalare tub flexibil sau rigid  

-montare corpuri de iluminat. 

-pozare stâlp metalic în fundatie  

-furnizarea instalației de legare la pământ cablu  

-legarea la punctele de aprindere și punerea în funcțiune 

 

Drept urmare, față de cele menționate și constatate mai sus, în 

conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), alin (14) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrative, susțin și propun Consiliului Local să supună 

dezbaterii şi să adopte proiectul de hotărâre nr.  37009 / 20.04.2022, în forma 

redactată. 

 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Dumbraviţa 

 
   ……………………… 

Horia-Grigore BUGARIN 
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