
 
 

                                                                                      

 
 
 

  
 
 

                   www.primariaarad.ro  

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

ILUMINAT PUBLIC CU LED ÎN MUNICIPIUL ARAD - SEMNAREA 
CONTRACTULUI DE LUCRĂRI  

 

Reprezentanții Municipiului Arad și ai SC Elba Com SRL au semnat marți, 26 
septembrie 2017, contractul de proiectare și execuție a lucrărilor aferente proiectului 
„Iluminat public cu LED în Municipiul Arad”, finanțat prin Programul de Cooperare 
Elvețiano-Român. 

Lucrările vizează extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public prin 
instalarea a 3114 puncte luminoase cu leduri care vor fi amplasate astfel: 
- 2541 puncte luminoase în cartiere și în zonele industriale (Centru 1111, Sânicolaul Mic 

600, Drăgășani 284, Funcționarilor 246, ZIA Vest 172, ZIA Est 126); 
- 298 puncte luminoase în 70 de locuri de joacă din cartiere; 
- 185 puncte luminoase pe trei străzi de pe șoseaua de centură: Str. Ovidiu (secțiunea 

dintre Str. 6 Vânători și Calea Zimandului)  Str. Tenețchi (secțiunea cuprinsă între 
străzile Câmpineanu și Dunării) și  Str. Tribunul Corcheș; 

- 90 puncte luminoase pe coronamentul digului râului Mureș, în zona cuprinsă între Podul 
Decebal și Podul Traian.  

Valoarea totală a contractului de lucrări este de 5.548.785,97 lei (cu TVA), iar termenul 
de execuție este de 15 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.  

Noul sistem de iluminat public cu LED va genera costuri de întreținere mai mici, fiind 
mai economic decât cel clasic și totodată va contribui la îmbunătățirea calității mediului.  

Aradul se numără printre cele patru orașe din țară (alături de Cluj-Napoca, Brașov și 
Suceava) care beneficiază de finanțarea unor proiecte locale în domeniul energiei și 
dezvoltării durabile, în cadrul Obiectivului 1 al Ariei de Concentrare 4 – „Îmbunătățirea 
mediului înconjurător” din cadrul Programului de Cooperare Elvețiano - Român vizând 
reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.  

Pentru informații suplimentare privind implementarea proiectului, persoana de contact 
din partea Municipiului Arad este doamna Claudia Macra, manager Project (e-mail: 
cmacra@primariaarad.ro). 
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