/ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA

NR.31/26.06.2020

HOTĂRÂRE
Cu privire la înființarea Serviciului de Iluminat Public al Comunei Verguleasa și
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini al
Serviciului de Iluminat Public
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
intrunit in sedinta ordinara din data de 26.06.2020
Având în vedere:
- Adresa Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilitati Publice nr.808410/IT/21.05.2020, inregistrata la Primaria comunei Verguleasa sub
nr.2835/27.05.2020, prin care ni se solicita sa transmitem hotararile adoptate pentru asigurarea
furnizarii/prestarii servicilului de iluminat public, in conditii de legalitate, conform
prevederilor art.33 alin.(2) lit.c) din Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati
publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul nr.2850/28.05.2020, cu privire la necesitatea înființarii Serviciului de
Iluminat Public al Comunei Verguleasa ;
- Raportul nr.2873/29.05.2020, cu privire la înființarea Serviciului de Iluminat Public al
Comunei Verguleasa si aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului
de sarcini al Serviciului de Iluminat Public;
- Nota de fundamentare nr.2874/29.05.2020 a primarului, cu privire la necesitatea
înființării Serviciului de Iluminat Public al Comunei Verguleasa și aprobării Regulamentului
de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini ale Serviciului de Iluminat Public al
comunei Verguleasa;
- Proiectul de hotarare nr.191/09.06.2020;
- Referatul de aprobare nr.192/09.06.2020, intocmit de Primarul comunei Verguleasa;
- Raportele nr.197 si 200/22.06.2020 si 203/23.06.2020, ale comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Verguleasa, privind avizele la
proiectul de hotarare ;
- Raportul nr.206/23.06.2020, al compartimentului de specialitate, privind avizarea
proiectului de hotarare;
- Anuntul nr.3047/10.06.2020, cu privire la afisarea proiectului de hotarare referitor la
înființarea Serviciului de Iluminat Public al Comunei Verguleasa și aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini al Serviciului de
Iluminat Public;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.1 alin.(1) și art.8 alin.(1), alin.(3) lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice;
- Prevederile art.8 alin.(1), art. 9 alin. (1) si art.22, alin.(1) din Legea nr. 230/2006 a
serviciilor de iluminat public, coroborate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederilor Odinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea
Regulamentului- cadru al serviciului de iluminat public;
- Prevederile Ordinului nr. 87/2007 al A.N.R.S.C. pentru aprobarea Caietului de
sarcini – cadru al servicului de iluminat public.
- Prevederilor Odinului nr.5/2007 pentru aprobarea contractului-cadru privind
folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea
serviciului de iluminat public;
-

Prevederile H.G. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind

organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile
comuntare de utilități publice și a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utilități publice;
In temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) lit.a) si art. 196
alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă înființarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Verguleasa.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de Iluminat
Public, al comunei Verguleasa, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de Iluminat Public, al comunei
Verguleasa, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestionare a
Serviciului de Iluminat Public, al comunei Verguleasa, conform Anexei nr.3, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă forma de gestiune delegată – prin achiziție publică de servicii.
Art.6. Se aprobă Contractul - cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat
public conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Se imputerniceste primarul comunei Verguleasa, sa semneze Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de iluminat cu un operator specializat, in urma procedurii de
achizitie publica;
Art.8. Prezenta hotãrâre poate fi contestatã conform Legii nr.554/2004, privind
contenciosul administrativ;
Art.9. Hotărârea se va afisa pe pagina de internet a Primariei Verguleasa si se va
comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
- Primarului Comunei Verguleasa;
- Compartimentului financiar – contabil si achizitii publice.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
- consilieri locali aflati in functie – 11
- consilieri locali prezenti la sedinta – 10
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
VALENTIN VLADESCU

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
CONSTANTIN BALMAU

ANEXA 3 H.C.L nr. 31 / 26.06.2020
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND STABILIREA MODALITĂŢII DE GESTIUNE A
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA VERGULEASA
CAPITOLUL I – DATE GENERALE
1.1 OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE
Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesităţii şi
oportunităţii în ce priveşte modalitatea de gestiune a Serviciului public de iluminat public pentru
următoarele activităţi pe teritoriul U.A.T Verguleasa :
1. întreţinerea sistemului de iluminat public
2. iluminat festiv (iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv)
Întreţinerea sistemului de iluminat public cuprinde întreţinerea iluminatului căilor de circulaţie
rutieră şi pietonală.
Iluminatul festiv cuprinde realizarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă cu materiale
din stocul COMUNEI Verguleasa şi asigurarea energiei electrice cu ocazia sărbătorilor şi/sau
evenimentelor culturale, sportive, religioase etc, organizate sau sprijinite de COMUNA Verguleasa.
Cu ocazia acestor evenimente şi sărbători va fi asigurat şi personal operativ de intervenţie.
1.2 SCOPUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE
Elaborarea Studiului de fundamentare privind delegarea serviciului public de iluminat public are
drept scop :
- Dimensionarea tehnică şi umană a viitorului operator al serviciului de iluminat public
- Dimensionarea parametrilor de performanţă şi costurile necesare pentru realizarea unui serviciu
calitativ.
1.3 PREZENTAREA COMUNEI VERGULEASA - este unitate administrativ-teritorială cu
personalitate juridică.
COMUNA VERGULEASA are iniţiativă în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice
locale, exercitând în condiţiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite.
Administraţia publică a COMUNEI VERGULEASA se întemeiază pe principiile autonomiei
locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale,
legalităţii şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. Autorităţile administraţiei
publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul sunt Consiliul Local al COMUNEI
VERGULEASA, ca autoritate deliberativă şi Primarul COMUNEI VERGULEASA ca autoritate
executivă, organe alese conform legii. Consiliul Local şi Primarul funcţionează ca autorităţi
administrativ autonome şi rezolvă treburile publice din Comună, în condiţiile prevăzute de lege.
Primăria constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, formată din Primar,
Viceprimar, Secretar, aparatul propriu de specialitate al primarului şi servicii subordonate. Primăria
aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, gestionând problemele
curente ale colectivităţii în care funcţionează.
Autorităţile administraţiei publice locale ale Comunei Verguleasa au dreptul şi capacitatea
efectivă de a rezolva şi gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea lor o parte importantă a
treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă.
1.4 ANALIZA LEGISLAŢIEI
În prezent activitatea de întreţinere a serviciului de iluminat public din România se desfăşoară
în conformitate cu prevederile actelor normative prezentate în continuare:

Legea nr. 123 /2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale;
Legea nr. 230/ 2006 – Legea serviciului de iluminat public;
Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Legea nr.100 /2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiuni de servicii.
1.5 SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
Definiţie : Serviciile comunitare de utilităţi publice, serviciile de utilităţi publice, sunt definite
ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de
utilitate şi interes public general ale colectivităţii locale cu privire la :
- Alimentarea cu apă;
- Canalizarea şi epurarea apelor uzate
- Colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale
- Producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat
- Salubrizarea localităţilor;
- Iluminatul public;
- Administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi
altele asemenea;
- Transportul public local.
Participanţii la realizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice sunt: autorităţile
administraţiei publice locale, utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, operatorii
serviciilor comunitare de utilităţi publice, A.N.R.S.C. Serviciile comunitare de utilităţi publice implică
procese industriale care au ca rezultat producerea de deşeuri şi poluarea mediului cu un impact
asupra mediului şi la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea
protecţiei şi conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile.
Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi legislaţia secundară
pune accent pe necesitatea protecţiei mediului înconjurător şi obţinerea tuturor autorizaţiilor,
licenţelor şi avizelor de mediu cerute de lege. Legea nr. 51/2006 este legea fundamentală a serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi reglementează activitatea în domeniu serviciilor comunitare de
utilităţi publice.
Legea nr. 230 /2006 – Legea serviciului de iluminat public are ca obiect stabilirea cadrului
juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul
funcţionării serviciului de iluminat public şi se aplică serviciului de iluminat public a localităţilor,
înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor
municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv
serviciile de iluminat public. Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor
administraţiei publice locale şi se înfiinţează, organizează şi gestionează potrivit hotărârilor adoptate
de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare ,
de importanţa economico socială a localităţilor, de mărime şi de gradul de dezvoltare a acestora şi în
raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
Procedura privind delegarea gestiunii sau concesionarea serviciilor publice de iluminat public
este reglementată de Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
CAP 2 – SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
2.1. SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal,
iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraşelor
şi municipiilor.

Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi
funcţional, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, denumit în continuare sistem de
iluminat public.
În înţelesul legii, sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere,
cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii,
stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare,
cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul
public.
2.2 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul de iluminat public se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor stabilite
în Legea nr. 51/2006. Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure
satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume :
- Ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
- Creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale,
precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
- Punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale
localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;
- Susţinerea şi stimularea dezvoltării economice-sociale a localităţilor;
- Funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitatea şi eficienţa economică a
infrastructurii aferente serviciului.
Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de
iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea
modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa
exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.
Potrivit legii – Legea nr.230/2006 – gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin
gestiune directă sau prin gestiune delegată.
Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliilor
locale sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz.
În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare
comunitară, după caz, îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la înfiinţarea,
organizarea, finanţarea,

coordonarea,

administrarea,

gestionarea,

exploatarea şi

asigurarea

funcţionării serviciului de iluminat public.
În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de
dezvoltare comunitară, după caz, transferă, în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea,
denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de
societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la
prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public, în
condiţiile legii.
Operatorii prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii
aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi în baza licenţei eliberate de autoritatea
competentă.
2.3 OPERATORII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public prestatorii care îşi desfăşoară
activitatea în baza licenţei eliberate în condiţiile legii de A.N.R.S.C.
Operatorii licenţiaţi să presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile de
delegare a gestiunii şi pot presta serviciul în orice localitate, în mod direct sau prin intermediul unei

filiale, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurenţe pe piaţa serviciilor comunitare
de utilităţi publice.
Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii :
- să gestioneze serviciul de iluminat pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;
- să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente
serviciului de iluminat public;
- să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe
cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;
- să asigure respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului de iluminat public stabiliţi de
autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de dare în
administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz;
- să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A. N.R.S.C informaţiile solicitate şi
să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării
serviciului de iluminat public;
- să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în
vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;
- să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi.
CAPITOLUL 3 – ORGANIZAREA SISTEMULUI ACTUAL DE ILUMINAT PUBLIC ÎN
COMUNA VERGULEASA
În momentul de faţă serviciul de iluminat public din COMUNA Verguleasa este realizat de
către aparatul de specialitate al primarului (vezi Anexa la Studiu de Oportunitate – Inventarul rețelei
de iluminat public de pe raza UAT VERGULEASA.
COMUNA VERGULEASA are pe teritoriul său, un numar de stâlpi CEZ DISTRIBUȚIE, de
1441 buc., iar lămpile de iluminat in numar de 475 din care 279 buc. 40 Wati si 196 buc. 65 Wati, sunt
proprietatea COMUNEI VERGULEASA.
Menţionăm că, consumul de energie al iluminatului public este contorizat de Distributie
energie Oltenia SA şi distribuit din punctele trafo aparţinând CEZ DISTRIBUȚIE.
CAPITOLUL 4- ANALIZA ŞI SELECŢIA ALTERNATIVELOR
4.1 IDENTIFICAREA NEVOILOR DE ILUMINAT PUBLIC
Gestionarii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale, fie
asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop. Beneficiarii ai serviciului de iluminat
public sunt comunităţile locale în ansamblul lor sau, în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitară,
comunităţile locale competente.
4.2 ACŢIUNI NECESARE DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL
Consiliul Local al COMUNEI VERGULEASA poate decide cu privire la organizarea şi
funcţionarea serviciului de iluminat public.
În acest sens, Consiliul Local al COMUNEI VERGULEASA, adoptă documentele care se impun
cu privire la gestiunea serviciului de iluminat public, fie în modalitatea gestiunii directe, fie în
modalitatea gestiunii delegate.
Organizarea serviciului de iluminat public din COMUNA VERGULEASA trebuie să se
organizeze în conformitate cu prevederile Legii nr.230/2006 – Legea serviciului de iluminat public şi
ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, în scopul asigurării unui serviciu de
iluminat public care să fie organizat şi să funcţioneze în mod eficient, prin intermediul unor structuri

specializate, în scopul satisfacerii nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor
economici din COMUNA VERGULEASA.
4.3

FUNDAMENTAREA

NECESITĂŢII

ŞI

OPORTUNITĂŢII

MODALITĂŢII

DE

GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat în vederea analizării modalităţii de gestiune a
serviciului public de iluminat public şi anume activitatea de întreţinere iluminat stradal-rutier,
iluminatul stradal pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamentalfestiv.
Principalele aspecte care au impus realizarea studiului :
- Respectarea şi aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armonizate cu
legislaţie UE;
- Necesitatea asigurării unor servicii publice de calitate;
- Necesitatea modernizării sistemului de gestionare a serviciului.
Oportunitatea modalităţii de gestiune constă în asigurarea serviciilor publice de iluminat
public în condiţiile de calitate, economie eficientă şi rentabilitate.
În prezent, aceste servicii nu se asigură cu mijloace performante şi suficiente raportat la
cerinţele contractuale ale operatorului şi posibilităţile financiare ale COMUNEI VERGULEASA.
Argumentele care au stat la baza stabilirii modalităţii de gestiune a serviciului public de
iluminat public sunt următoarele :
- prin externalizarea serviciului se va putea asigura calitatea optimă a serviciilor, fiind
imposibil pentru Primărie să susţină din fonduri proprii angajarea de personal de specialitate şi
achiziţia de utilaje şi echipamente necesare pentru întreţinerea şi repararea acestuia, aceste fonduri
fiind mai bine utilizate pentru extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public pe raza UAT
VERGULEASA;
- asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care să corespundă normelor
naţionale şi UE.
4.4 ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND MODUL DE GESTIONARE A SERVICIULUI DE
ILUMINAT PUBLIC DINTRE GESTIUNEA DIRECTĂ ȘI GESTIUNEA DELEGATĂ.
Gestiunea directă a serviciului :
În cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure
gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică și
managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de

performanță

ai

serviciului, stabiliți în regulamentul de organizare și funcționare și prin hotărârea de dare în
administrare, în cazul gestiunii directe.
Legea nr. 230/2006 oferă autorității publice locale posibilitatea ca pe baza unei evaluări
realizate conform celor menționate anterior să opteze pentru gestiunea directă a serviciului de
iluminat public sau pentru gestiunea delegată a acestui serviciu.
Conform prevederilor art.19 din actul normativ indicat, în cazul gestiunii directe
” Art. 19. -(1) În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de
dezvoltare comunitară, după caz, îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la
înfiinţarea, organizarea, finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea
funcţionării serviciului de iluminat public.
(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori definiţi conform
prevederilor Legii nr. 51/2006.
(3)Operatorii menţionaţi la alin. (2) prestează serviciul de iluminat public în
baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, adoptată de autorităţile administraţiei publice locale,

a infrastructurii tehnico-edilitare aferente şi în baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C”.
Gestiunea directă presupune totodată utilizarea unor operatori definiți și licențiați în
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 51/2006. În cazul acestei modalități de gestiune a serviciului,
autoritatea publică locală emite o hotărâre de dare în administrare a infrastructurii tehnicoedilitare, pe baza licenței eliberată de către A.N.R.S.C.
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice menționează în art. 28
alin.(2) faptul că pentru realizarea gestiunii directe este necesar ca la nivelul autorității
administrației publice locale să poată exista structuri proprii care să desfășoare activitatea
aferentă. Gestiunea direcă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau
privat, astfel cum sunt definiți la art.2 lit.g), respectiv lit.h), fără aplicarea prevederilor Legii nr.
98/2016 privind achizițiile publice, Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:
”a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate
juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ – territorial respective;
b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ - teritoriale, înfiinţate de
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ - teritoriale respective. ”
Opțiunea manifestată de către autoritatea publică locală pentru gestiunea directă trebuie
să respecte în integralitate principiile de funcționare ale serviciului stabilite prin art.9 și 10 din
regulamentul-cadru din 20.03.2007 al serviciului de iluminat public, Anexă a Ordinului nr.
86/2007 emis de A.N.R.S.C.
”Art. 9. - Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului:
a) autonomiei locale;
b) descentralizării serviciilor publice;
c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
d) responsabilităţii şi legalităţii;
e) asocierii intercomunitare;
f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;
g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;
h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei;
i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale;
j) participării şi consultării cetăţenilor;
k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.
Art. 10. - Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru:
a) satisfacerea interesului general al comunităţii;
b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor;
c) protejarea intereselor beneficiarilor;
d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale;
e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale;
f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale;
g) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale
localităţilor;
h) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
i) mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
j) crearea unui ambient plăcut;
k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului;
l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă
economică a infrastructurii aferente serviciului. ”

Gestiunea delegată a serviciului
În cazul gestiunii delegate, această modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public

presupune transferul printr-un contract de delegare a sarcinilor și responsabilităților instituite în
acest domeniu din patrimoniul autorităților locale către un operator cu statut de societate
comercială cu capital public, privat sau mixt. Odată cu delegarea sarcinilor și responsabilităților,
autoritatea publică locală transferă și exploatarea și administrarea serviciului, astfel încât operatorul
să poată acționa în mod independent și responsabil în vederea realizării obligațiilor contractuale,
atingerii parametrilor de performanță, precum și a obiectivelor din lege.
Gestiunea delegată reprezintă o excepție legală de la responsabilitatea impusă autorității
publice locale în privința gestionarii serviciului de iluminat public, respectiv, de la obligația
generală a acesteia de a satisface exigențele obiectivelor impuse de lege în acest domeniu.
Activitatea operatorilor care pot prelua gestiunea sistemului este reglementată de Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, care vor presta serviciul de iluminat public în
baza contractului de delegare a gestiunii, aprobat de autoritățile administrației publice locale și în
baza licenței eliberate de autoritatea competentă (art.20 alin.(3) din Legea nr. 230/2006).
Prevederile contractului prin care se realizează delegarea sunt stabilite de către Legea nr.
51/2006, iar cuprinsul său în ceea ce privește drepturile și obligațiile părților trebuie să se supună
principiilor care derivă din Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public, preum și din
Regulamentul-cadru aprobat ca anexă la Ordinul nr. 86/2007 al A.N.R.S.C.
Diferența fundamentală care există între gestiunea directă și gestiunea delegată în cazul
serviciului de iluminat public este că dacă în prima ipoteză autoritatea publică locală păstrează în
patrimoniul ei toate obligațiile privind îndeplinirea obiectivelor din lege, implicit, responsabilitățile
de finanțare și întreținere, în cea de-a doua ipoteză, operatorul public sau privat preia în
integralitate sarcinile aferente, cu excepția prerogativelor privind adoptarea politicilor și strategiilor
de dezvoltare a serviciului, respectiv, a programelor de dezvoltare a sistemului de iluminat public,
precum și drepturile și competențele precizate la art.17 alin.(1) din Legea nr. 230/2006. Astfel,
obiectul contractelor de delegare a gestiunii serviciului poate include: activitățile de operare
propriu-zisă, gestionare, administrare, exploatare, întreținere, precum și activitățile de pregătire,
finanțare și realizare a investițiilor din infrastrcutura aferentă serviciului de iluminat public.
Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competențelor și atribuțiilor ce le
revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează dreptul de a aproba, a
supraveghea și a controla, după caz următoarele :
- modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori și activitățile
desfășurate de aceștia;
- calitatea și eficiența serviciului prestart, corespunzător indicatorilor de performanță a
serviciului, stabiliți conform legii;
- modul de administrare, de exploatare, de conservare și de menținere în funcțiune,
dezvoltarea și/sau modernizarea sistemului de iluminat public.
Consiliul local al comunei Verguleasa, județul Olt, va aproba indicatorii de performanță,
cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul-cadru al serviciului de
iluminat public care au caracter minimal și poate aproba și alți indicatori de performanță sau alte
condiții tehnice pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat, pe baza unor
studii de specialitate.
Dacă în cazul gestiunii directe autoritatea administrativă este responsabilă în integralitate
de modul de îndeplinire a obligațiilor care decurg din lege, în privința delegării gestiunii, legea îi
permite acesteia să împartă sarcinile cu un operator public sau privat, acordând totodată
posibilitatea ca prin contractul de delegare să fie impuse exigențe specifice, în acord cu nevoile și
situația concretă de la nivelul comunității locale incidente.
Rațiunea bunei administrări a sistemului de iluminat public în comuna Verguleasa nu
poate fi pusă în discuție, obiectul prezentului studiu având menirea să sprijine în mod obiectiv
desemnarea unei soluții optime de gestionare a serviciului de iluminat public: direct sau
indirect(delegată).
Pentru a putea compara ușor avantajele și dezavantajele gestiunii directe cu cele ale
gestiunii indirect(delegate) a sistemului de iluminat public, acestea se prezintă în continuare sub
forma unui tabel :

Avantaje

Gestiunea directă

Gestiunea delegată

Autoritățile administrației publice
își asumă nemijlocit toate sarcinile și
responsabilitățile față de populația
deservită

Comuna:
-transferă sarcina investițiilor și finanțării
către operatorul pentru partea ce îi revine;
-va avea calitatea de a superviza și
reglementa conformarea operatorului la
cerințele impuse în contract și nu de
gestiune directă a serviciului;
-urmărește
calitatea
și
eficiența
serviciului
prestart,
corespunzător
indicatorilor
de
performanță
a
serviciului, stabiliți conform legii;
-urmărește modul de administrare, de
exploatare, de conservare și de
menținere în funcțiune, dezvoltarea
și/sau modernizarea sistemului de
iluminat public;
-monitorizează respectarea și aplicarea
reglementărilor legislative în domeniu,
care au fost armonizate cu legislația UE.
Comuna trebuie să își adaptaze rolurile
de administrator și reglementator pe
durata contractului și va trebui să se
concentreze pe negociere, monitorizare
și supervizare.

Dezavantaje Costuri suplimentare cu: dotări cu
echipamente și utilaje specific,
mijloace de transport și intervenție,
personal,
instruire
personal,
autorizare personal.
Costuri de licențiere A.N.R.S.C.
CAPITOLUL 5
BENEFICIILE DELEGĂRII
VERGULEASA

SERVICIULUI

DE

ILUMINAT

PUBLIC

ÎN

COMUNA

1. Costul serviciilor
Prin delegarea serviciului de iluminat public din Comuna Verguleasa se va putea obține
un raport optim între tarife și calitate.
2. Calitatea serviciilor
Prin contractul de delegare a serviciului de iluminat public din Comuna Verguleasa se vor stabili
criterii de performanță care vor înlesni evaluarea de către Primăria comunei Verguleasa a calității
serviciilor realizate. Se vor stabili penalizări care vor obliga delegatul să presteze serviciile în mod
corespunzător.
Varianta delegării serviciului de iluminat public din Comuna Verguleasa oferă
autorităților locale următoarele avantaje:
- serviciul de iluminat public din Comuna Verguleasa va fi asigurat de operatorul privat în
numele autorității locale;
- sarcina investițiilor și finanțării sunt transferate către operator pentru partea ce îi revine;
- toate aspectele serviciului asigurat vor fi specificate în contract și stabilite de comun
acord;
- elaborarea de programe de dezvoltare conform cerințelor Consiliului Local Verguleasa ;
- autoritățile locale aleg operatorul potrivit legii și pot obține controlul prin clauze
contractuale.
5.1 – RECOMANDĂRI PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI

Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de iluminat public în COMUNA
VERGULEASA este gestiunea delegată prin ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE DELEGARE.
Conform Legii nr.51/2006, republicată, modificată şi completată, gestiunea indirectă sau
delegată ,,este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul
autorităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect
de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor-administrativ teritoriale
membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi
responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi
concesiune sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, respectiv dreptul şi obligaţia de
administrare şi exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit CONTRACT DE DELEGARE A
GESTIUNII.
În cazul gestiunii delegate, se parcurg următorii paşi :
- Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale a unei hotărâri
privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public.
- Întocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime
de delegare a gestiunii serviciilor.
- Întocmirea şi aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat în conformitate cu
dispoziţiile Ordinului nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului
de iluminat public.
- Întocmirea şi aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public întocmit în
conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini
–cadru al serviciului de iluminat public.
- Organizarea procedurii de atribuire, atribuirea şi semnarea Contractului de Delegare a
gestiunii serviciului.
- Operatorii îşi desfăşoară activitatea numai pe baza licenţei emise de A.N.R.S.C, prestarea
activităţilor specifice serviciului de iluminat public fără licenţă sau cu licenţă expirată, indiferent de
tipul de gestiune adoptat, fiind interzisă.
- Durata recomandată a delegării - maxim 3 ani.
Încetarea contractului se face în următoarele situaţii :
- în cazul în care operatorului i se retrage licenţa A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungită
după expirarea termenului;
- la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea
acestuia, în condiţiile legii;
- în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către
concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului
- în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata unei
despăgubiri în sarcina COMUNEI VERGULEASA;
- în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Delegant, prin reziliere, cu plata unei
despăgubiri în sarcina Delegatarului;
- în cazul în care Operatorul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea sunt retrase, în
cazul reorganizării judiciare sau a falimentului Operatorului, cu acordul ambelor părţi, în scris.
Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele anexe :
- Caietul de sarcini al serviciului, Regulamentul serviciului de iluminat public;
- Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a UAT VERGULEASA;
- Proces verbal de predare-primire a sistemului de iluminat public;
- Oferta operatorului.
Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din COMUNA VERGULEASA se va face

conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor de comunitare de utilităţi, republicată cu modificările şi
completările ulterioare şi a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile
de servicii.
CAPITOLUL 6
MOTIVE CARE JUSTIFICĂ REALIZAREA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI
DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA VERGULEASA

1. Motive de ordin legislativ:
Legislația în domeniul serviciilor publice este reprezentată de :
- prevederile art.1 alin.(2) lit.f), art.22, alin.(2) lit.b) și art.29 -32 din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.16, alin.(1) lit.b) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
- prevederile H.G. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea,
derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități
publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comuntare de utilități publice și
a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice;

-

prevederile Ordinului nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului

de iluminat public;

- prevederile Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al
serviciului de iluminat public.
2. Motive de ordin economico-financiar :
- lipsa surselor de finanțare ale bugetului local pentru dezvoltarea infrastructurii;
- structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în
conformitate cu prevederile legale;
- serviciul public va urmări să se realizeze un raport calitate/preț cât mai bun pentru
perioada de derulare a contractului de delegare și un echilibru între riscurile și beneficiile
asumate prin contract.
3. Motive de ordin social:
- îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

-

scăderea costurilor comunității;

-

confort psihic și virtual.

-

reducerea accidentelor;
reducerea criminalității;
utilizarea eficientă a rețelei de drumuri;
orientare;

4. Motive de ordin tehnic:
lipsa personalului specializat în domeniu;
lipsa dotării tehnice prevăzute cu echipament adecvat.
În cazul gestiunii delegate, se parcurg următorii pași:
Întocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor

optime de delegare a gestiunii serviciilor.
Întocmirea și aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public, întocmit în
conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 86/2007;
Ținând cont de:

-

Adresa A.N.R.S.C. nr.808410 din 21.05.2020, privind prestarea serviciului de iluminat public

de catre un operator specializat;
Consiliul Local al Comunei Verguleasa, poate decide cu privire la organizarea și

funcționarea serviciului de iluminat public. În acest sens, Consiliul Local Verguleasa, adoptă
hotărârile care se impun cu privire la gestiunea serviciului de iluminat public, în modalitatea
gestiunii delegată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 și Legii nr. 230/2006.
Toate motivele de mai sus, conduc la concluzia că delegarea administrării sistemului de
iluminat public reprezintă soluția optimă, cel puțin în viitorul apropiat, iar modul de a gestiona
serviciul de iluminat public în Comuna Verguleasa, în actuala conjunctură este gestiunea
delegată.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
VALENTIN VLADESCU

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
CONSTANTIN BALMAU

Anexa nr. 4 la HCL nr.31/26.06.2020
CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN
COMUNA VERGULEASA prin ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. COMUNA VERGULEASA, cu sediul în Comuna Verguleasa, satul Poganu, str.
Principala nr. 147, jud. Olt, având CIF 4984510, reprezentată prin Piciu Valentin - primar - achizitor, şi
1.2. _____________________, cu sediul în ____________________, având CIF __________, având
cont nr. ______________ deschis la __________________, reprezentat prin __________, în calitate de
delegat - prestator,
În baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public,
cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile H.C.L. Verguleasa nr.31/26.06.2020 privind înființarea

Serviciului de Iluminat Public al Comunei Verguleasa și aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare și a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public ;
Având în vedere Raportul procedurii nr. ___________, privind atribuirea contractului având
ca obiect delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Verguleasa prin achiziție
publică de servicii, aprobat de Ordonatorul Principal de Credite,
Au convenit de comun acord la încheierea prezentului contract.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului reprezintă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din
Comuna Verguleasa, jud. Olt, prin achiziție publică de servicii.
2.2. Activităţile care fac obiectul delegării gestiunii sunt întreținerea și menținerea în
parametrii a sistemului de iluminat public din Comuna Verguleasa, respectiv realizarea
iluminatului festiv și presupun prestarea următoarele servicii de către prestator – delegat:
1. aducerea și menținerea în parametrii a sistemului de iluminat public din Verguleasa;
2. operarea sistemului de iluminat actual și cel dezvoltat prin intermediul unui dispecerat;
3. montarea și demontarea iluminatului festiv.
2.3. (1) Descrierea activităților și a obiectului delegării de gestiune sunt stabilite și
reglementate în Regulamentul serviciului de iluminat public din COMUNA Verguleasa – anexa nr. 1
la prezentul contract, respectiv Caietul de sarcini, anexa nr. 2 la prezentul contract.
(2) Delegatul – prestator va asigura prestarea serviciilor care fac obiectul delegării,
menționate la art. 2.2. în conformitate cu cerințele, criteriile și condițiile stabilite în caietul de sarcini și
regulamentul serviciului de iluminat public din Comuna Verguleasa, care fac parte integrantă din
prezentul contract.
2.4. Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Comuna Verguleasa implică
încredințarea prestării serviciilor prevăzute la art. 2.2., precum și punerea la dispoziția delegatuluiprestator a bunurilor ce compun sistemul de iluminat public.
2.5. Delegatarul-achizitor transmite spre administrare delegatului-prestator bunurile ce

compun sistemul de iluminat public prin intermediul cărora sunt prestate serviciile, pe perioada
delegării gestiunii, în baza prezentului contract.
3. DURATA CONTRACTULUI, TERMENE STABILITE
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante
și se încheie pe o durată de 1 an.
3.2. În cazul în care una dintre părţile contractante semnează contractul la o dată ulterioară
celei la care a semnat partea cocontractantă, termenul de intrare în vigoare a contractului se consideră
a fi cea ulterioară.
4. PREŢURILE/TARIFELE
4.1. Preţul total al contractului, plătibil delegatului-prestator de către delegatarul-achizitor
pentru prestarea serviciilor stipulate la art. 2.1. este de _________ lei, fără TVA, din care:
I. prețul total pentru serviciul de întreținere-menținere a sistemului de iluminat public este de
______lei, fără TVA;
II. prețul total pentru activitatea de montare-demontare a iluminatului festiv este de
______lei, fără TVA.
4.2. Prețurile unitare aferente serviciilor sunt cele prevăzute în oferta financiară depusă de
către delegat-prestator.
4.3. Delegatarul-achizitor se obligă să plătească contravaloarea serviciilor prestate către
delegatul-prestator în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea facturii la sediul
delegatarului-achizitor. Contravaloarea serviciilor se va plăti lunar în baza situațiilor de lucrări
acceptate de către delegatar-achizitor.
5. DEFINIŢII
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat, între o
autoritate contractantă, în calitate de “achizitor”, şi, un prestator de servicii, în calitate de “prestator”;
b. preţul contractului - preţul plătibil delegatului-prestator de către delegatarulachizitor, în
baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate
prin contract;
c. standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul
de sarcini, regulamentul serviciului de iluminat public şi în propunerea tehnică;
d. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
e. zi - zi calendaristică; an - 365 zile,
f. regulament – Regulamentul serviciului de iluminat public din Comuna Verguleasa
aprobat prin H.C.L. al comunei Verguleasa nr. 31/26.06.2020;
g. caiet de sarcini – Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat
public din Comuna Verguleasa aprobat prin H.C.L. al comunei Verguleasa nr. 31/26.06.2020;

h. indicatori de performanță – Indicatori de performanță generali și garantați pentru Serviciul
de iluminat public,
6. STANDARDE
6.1. Delegatul-prestator va presta serviciile cu respectarea standardelor, normelor şi
normativelor în vigoare,
7. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE DELEGATARULUI-ACHIZITOR
7.1. (1) Delegatarul-achizitor are dreptul de a urmări, controla și supraveghea prin
reprezentanţii săi, în perioada derulării contractului, modul în care se respectă condiţiile şi clauzele
acestuia, precum şi îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate a activităţilor de către delegatulprestator.
(2) Delegatarul-achizitor are dreptul de a solicita de la delegatul-prestator, informații cu
privire la nivelul și calitatea serviciului prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și
administrare a bunurilor încredințate pentru realizarea serviciului.
7.2. Delegatarul-achizitor este obligat să plătească preţul contractului în condiţiile cap. 4.
7.3. Delegatarul-achizitor va preda și va pune la dispoziția delegatului-prestator bunurile
care compun sistemul de iluminat public pe baza procesului-verbal de predare-preluare.
7.4. Delegatarul-achizitor are dreptul să aplice clauzele sancţionatorii prevăzute la cap. 10,
11 din prezentul contract, în cazul în care delegatul-prestator nu respectă prevederile prezentului
contract, respectiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini.
7.5. Delegatarul-achizitor are dreptul să rezilieze prezentul contract în mod unilateral în
condițiile și situațiile prevăzute la Cap. 11.
7.6. Drepturile și obligațiile delegatarului-achizitor prevăzute în prezentul capitol se
completează cu cele stabilite în cuprinsul regulamentului și caietului de sarcini.
8. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE DELEGATULUI-PRESTATOR
8.1. Delegatul-prestator are obligația să asigure prestarea serviciilor pe baza și în
conformitate cu prevederile prezentului contract, al caietului de sarcini și al regulamentului, oferta
depusă și cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare.
8.2. Delegatul-prestator va prelua bunurile care compun sistemul de iluminat public pe
baza procesului-verbal de predare-preluare și le va administra cu diligența unui bun proprietar.
8.3. Delegatul-prestator are obligația de a restitui bunurile preluate de la delegatarachizitor care compun sistemul de iluminat public, în mod gratuit și libere de sarcini, pe bază de
proces-verbal, la încetarea din orice cauză a prezentului contract, în termen de 5 zile lucrătoare de la
data încetării.
8.4. Delegatul-prestator are obligația de a respecta indicatorii de performanță și calitate
stabiliți în anexele la prezentul contract.
8.5. Delegatul-prestator se obligă să asigure prestarea serviciilor astfel încât să se realizeze:
• verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, a
punctelor de aprindere, a cutiilor de distribuție, a corpurilor de iluminat;
• corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele delegataruluiachizitor;
• controlul calității serviciului asigurat;
• întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
• menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat
public;
• măsuri necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat;

• respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;
• funcționarea instalațiilor de iluminat în conformitate cu programele aprobate;
• respectarea regulamentului serviciului;
• îndeplinirea indicatorilor de calitate a serviciului prestat, specificați în regulamentul
serviciului;
• asigurarea pe toată durata de prestare a serviciului de personal calificat și în număr
suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public;
• urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de
iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice si verificarea de către
delegatarul-achizitor.
8.6. (1) Delegatul-prestator are obligația să furnizeze delegatarului-prestator, respectiv
autorităţilor de reglementare competente informaţii privind modul de realizare a indicatorilor de
performanţă, să aplice metodologia de comparare a acestor indicatori prin raportare la operatorul cu
cele mai bune performanţe şi să asigure accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza
cărora prestează serviciul de utilităţi publice, în condiţiile legii.
(2) Delegatul-prestator are obligația să furnizeze delegatarului-achizitor, respectiv
autorităţilor de reglementare competente informaţiile solicitate și să asigure accesul la toate
informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de iluminat public.
8.7. Delegatul-prestator are obligația de a se supune controlului și de a se conforma măsurilor
stabilite
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competente toate datele și informațiile solicitate.
8.8. Delegatul-prestator trebuie să dețină, să păstreze la sediul său documentația pusă la
dispoziție de delegatarul-achizitor, precum şi să întocmească documentele necesare în special cele
aferente inventarierii instalaţiilor de iluminat, calculării şi măsurării parametrilor luminotehnici, în
vederea desfăşurării în condiţii de siguranţă a serviciului de iluminat public.
8.9. Delegatul-prestator are obligaţia de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de
maximum 12 luni, în care să fie cuprinse termenele de conformare cu obligaţiile ce rezultă din
regulament, în special în privinţa inventarierii instalaţiilor de iluminat, calculării şi măsurării
parametrilor luminotehnici. Acest plan va fi aprobat și de către delegatarul-achizitor în vederea
punerii lui în operă.
8.10. Delegatul-prestator exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra
terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată, aparţinând, după caz, statului, unitatilor
administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de
iluminat public;
b) servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de
iluminat public;
c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional.
8.11. Delegatul-prestator se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, folosite
pentru sau în legătură cu serviciile prestate,
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea prevederilor prezentului contract.

8.12. Delegatul-prestator are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
8.13. Delegatul-prestator se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă
cerute de şi pentru contract, conform prevederilor regulamentului și caietului de sarcini.
8.14. Delegatul-prestator este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
8.15. Delegatul-prestator declară că pe parcursul executării contractului va lua în
considerare obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecţia mediului,
protecţia monumentelor istorice, egalitatea de şanse, eficienţă energetică care sunt în vigoare la nivel
naţional şi internaţional.
8.16. Delegatul-prestator asigură aplicarea şi respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 şi
H.G. nr. 1425/2006, referitoare la SSM. De asemenea, delegatul-prestator are obligaţia de a respecta
condiţiile de utilizare, de funcţionare, de exploatare, de întreţinere, de revizie şi de verificare de către
organele abilitate a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice folosite. Documentele doveditoare
privind respectarea obligaţiilor susmenţionate se vor prezenta la cererea delegatarului-achizitor.
8.17. Delegatul-prestator răspunde de îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin
prezentul contract, conform prevederilor legale în vigoare.
8.18. Delegatul-prestator se obligă să respecte orice prevederi care derivă din reglementările
legale în vigoare și din hotărârile consiliului local al comunei Bălteni.
8.19. Subdelegarea de către delegatul-prestator a gestiunii serviciului de iluminat public este
interzisă.
8.20. Delegatul-prestator răspunde pentru prejudiciile de orice natură cauzate terţilor pe
toată perioada derulării contractului.
8.21. Delegatul-prestator este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și
siguranţa prestarea serviciilor.
8.22. Delegatul-prestator are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru evitarea
oricărui pericol în cadrul prestării serviciilor.
8.23. Drepturile și obligațiile delegatului-prestator prevăzute în prezentul capitol se
completează cu cele stabilite în cuprinsul regulamentului și caietului de sarcini.
9. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
9.1. Delegatul-prestator are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt
posibil de la semnarea contractului.
9.2.

În

cazul

încetării

înainte

de

termen

a

prezentului

contract,

respectiv

neacordării/retragerii/încetării valabilității licenței, delegatul-prestator are obligația, la solicitarea
delegatarului-achizitor de a asigura continuitatea prestării serviciilor care fac obiectul prezentului
contract până la data desemnării noului delegat-prestator, dar nu mai mult de 90 de zile.
10. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE, SANCȚIUNI
10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, delegatul-prestator întârzie sau nu-şi îndeplinește
obligaţiile asumate prin contract, delegatarul-achizitor are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere, din prețul contractului pe an.

10.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 4.3. acesta
va fi obligat să plătească penalităţi în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea
facturii neachitate.
10.3. Delegatul-prestator are obligația de a despăgubi persoanele fizice sau juridice pentru
prejudiciile provocate din culpă, conform prevederilor legale.
10.4. Delegatul-prestator are obligația să plătească despăgubiri pentru întreruperea
nejustificată a prestării serviciilor şi să acorde bonificaţii în cazul prestării serviciilor sub parametrii
de calitate şi cantitate prevăzuţi în anexele prezentului contract.
10.5. Delegatarul-achizitor are dreptul să sancţioneze delegatul-prestator în cazul în care
acesta nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi și/sau nu asigură
continuitatea serviciilor, prin:
a) aplicarea unor penalizări conform art.10.1, în cazul întreruperii nejustificate a prestării
serviciului sau neasigurarea serviciului la parametrii de calitate și cantitate solicitată;
b) solicitarea adresată autorităţii de reglementare competente de a suspenda, retrage sau
anula licenţele de operare;
c) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea gestiunii şi rezilierea contractului de
delegare a gestiunii serviciului dacă, timp de 12 luni de la încheierea acestuia, se constată încălcarea
repetată a obligaţiilor contractuale.
11. ÎNCETAREA, REZILIEREA CONTRACTULUI
11.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite la art. 3.1. prin executarea de către ambele părţi a tuturor
obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi legislaţiei aplicabile;
b) prin reziliere.
11.2. În situaţia rezilierii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către
delegatul-prestator a obligaţiilor contractuale, acesta va datora delegatarului-achizitor daune-interese
cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
11.3. În situaţia în care executarea parţială a obligaţiilor contractuale face imposibilă realizarea
obiectului contractului în integralitatea sa, delegatul-prestator va datora delegatarului-achizitor
daune interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a obligaţiilor stabilite
prin prezentul contract.
11.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţile contractante.
11.5. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului
contract.
11.6. Rezilierea operează de drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără alte
formalităţi, după 10 zile de la notificarea scrisă, trimisă celeilalte părţi.
11.7. Delegatarul-achizitor îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract, în cel
mult 30 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea
contractului ar fi contrară interesului public, sub condiţia notificării delegatului-prestator cu cel puţin
5 zile înainte de momentul denunţării.
11.8. Delegatarul-achizitor poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea
vreunei formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care delegatul-prestator
subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare sau a prezentului
contract, drepturile şi obligaţiile sale.

11.9. Delegatarul-achizitor îşi rezervă dreptul de a rezilia în mod unilateral prezentul contract
în cazul încălcării repetate a clauzelor acestuia de către delegatul-prestator și pentru nerespectarea
indicatorilor de performanță a serviciului de către delegatul-prestator.
11.10. Prezentul contract se reziliază de plin drept în următoarele situații:
1). în condițiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat
public, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cazul în care, timp de 12 luni de la data
încheierii prezentului contract, se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale de către
delegat-prestator;
2). în cazul retragerii licenței de operare a delegatului-prestator.
12. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
12.1. Prețul prezentului contract nu poate fi revizuit .
13. SUBCONTRACTANŢI
13.1. Subcontractarea prestării serviciilor se poate face numai în condițiile prevăzute de
legislația din domeniul achizițiilor publice.
13.2. Delegatul-prestator poate încheia contracte cu subcontractanți în aceleași condiții în care
el a semnat contractul cu delegatarul-achizitor, cu condiția înștiințării și obținerii acordului prealabil
expres al delegatarului-achizitor.
13.3. (1) Delegatul-prestator are obligația de a prezenta delegatarului-achizitor toate
contractele încheiate cu subcontractanți.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele
încheiate cu aceștia devin anexe la prezentul contract.
13.4. (1) Delegatul-prestator este pe deplin răspunzător față de delegatarul-achizitor de
modul în care îndeplinește contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de delegatul-prestator de modul în
care își îndeplinește partea sa din contract.
(3) Delegatul-prestator are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă
aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.
13.5. Delegatul-prestator poate schimba/înlocui subcontractantul numai dacă acesta nu și-a
îndeplinit partea sa din contract și numai cu acordul prealabil expres al delegatarului achizitor.
Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului.
14. CESIUNEA CONTRACTULUI
14.1. Delegatul-prestator nu va transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
prezentul contract.
14.2. Cesiunea sau novația prezentului contract este posibilă numai în cazul divizării,
fuzionării ori înființării unei filiale a delegatului-prestator, cu respectarea condițiilor contractuale
inițiale, respectiv prevederilor legislației din domeniul achizițiilor publice și cu aprobarea
autorităților deliberative ale delegatarului-achizitor.
15. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
15.1. Delegatul-prestator are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în valoare de
10% din valoarea totală a contractului, fără TVA, conform celor menţionate în prezentul capitol, în
termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

15.2. Garanţia va fi constituită în lei, prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis în condiţiile legii de o instituție de credit sau de o societate de asigurări sau prin
reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.
15.3. În cazul în care garanţia se constituie prin reţineri succesive, delegatul-prestator are
obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la unitatea Trezorerie Statului şi iniţial va
depune în acest sens 0,5 % din preţul contractului fără TVA.
15.4. Delegatarul-achizitor are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
în limita prejudiciului creat, dacă delegatul-prestator nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie delegatarulachizitor are obligaţia de a notifica acest lucru contractantului, precizând totodată obligaţiile care nu
au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.
15.5. Delegatarul-achizitor are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în
condiţiile legii, în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către delegatprestator a obligațiilor
asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.
16. FORŢA MAJORĂ
16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte dauneinterese.
17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
17.1. Delegatarul-achizitor şi delegatul-prestator vor face toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabilă orice neînţelegere în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
17.2. Dacă părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
18. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
18.1. Prezentul contract are următoarele anexe:
1. Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public - Anexa nr. 1;
2. Regulamentul serviciului de iluminat public - Anexa nr. 2;
3. Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a comunei
Bălteni, aferente serviciului de iluminat public - Anexa nr. 3;
4. Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor mobile și imobile, proprietate publică
sau privată a comunei Bălteni, aferente serviciului de iluminat public - Anexa nr. 4;
5. Indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național - Anexa nr. 5;

19. MODIFICAREA CONTRACTULUI
19.1. Părțile au dreptul, în perioada de valabilitate a prezentului contract, de a conveni
modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, în limitele și condițiile prevăzute în legislația în
vigoare.
19.2. Partea care propune modificarea contractului are obligația de a transmite în scris
celeilalte părți propunerea de modificare.
19.3. Prezentul contract se poate modifica doar prin acordul comun al părților, prin
încheierea unui act adițional.
19.4. Orice modificare a prezentului contract trebuie aprobat în prealabil de către autoritatea
deliberativă a delegatarului-achizitor, conform prevederilor art. 8 alin. (3) lit d2 ) din Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
20. RISCURI
20.1. Delegatul-prestator își asumă riscurile conform caietului de sarcini și ofertei .
21. ASIGURĂRI
21.1. (1) Delegatul-prestator are obligaţia de a încheia, înainte de încheierea prezentului
contract, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate,
utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu, precum şi
daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Delegatarul-achizitor nu va fi responsabil pentru niciun fel de vătămări,
accidente, daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a evenimentelor
datorate funcționării, funcționării defectuoase sau nefuncționării de componente ale sistemului de
iluminat public.
22. Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile art. 11^1 din Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul contract conţine 9 pagini şi s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru
fiecare parte şi un exemplar în dosarul achiziţiei publice.
DELEGATAR-ACHIZITOR

DELEGAT PRESTATOR

Comuna Verguleasa
Primar

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
VALENTIN VLADESCU

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
CONSTANTIN BALMAU

JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA
Nr.2874/29.05.2020

Nota de fundamentare
privind necesitatea înființării Serviciului de Iluminat Public al Comunei Verguleasa și
aprobării Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini ale Serviciului de
Iluminat Public al comunei Verguleasa
PRIMARUL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
Avand în vedere:
*Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009
privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte
angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, privind
îndeplinirea obiectivului de reducere a consumului de energie cu 20 % până în 2020. Foaia de parcurs
pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050, în
special prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul energiei și la atingerea până în
2050 a obiectivului de producere de energie electrică cu emisii zero.
*Reducerea cu 20% a consumului de energie primara al UE pana in 2020 Europa da tonul sub
deviza 20-20-20:consumul de energie primara trebuie redus cu 20% si cota de energii regenerabile sa
creasca cu 20 % până în anul 2020.
*Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012
privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a
Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE(1)
*Legea 230/2006 actualizata decembrie 2016, legea iluminatului public, care specifică:
(1) Elaborarea și aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a
programelor de investiții privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare
aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalității de
gestiune, precum și a criteriilor și procedurilor de delegare a gestiunii intră în competență exclusivă a
consiliilor locale, a asociațiilor de dezvoltare comunitară.
(2) Strategiile autorităților administrației publice locale vor urmări cu prioritate realizarea
următoarelor obiective:
a) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a
unor echipamente specializate și prin asigurarea unui iluminat public judicios;
b) promovarea investițiilor, în scopul modernizării și extinderii sistemelor de iluminat public;
*Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice aprobat de H.G. 122/2015 și
publicat în M.O. 169 bis/11.03.2015.
De asemenea autorităţile publice locale realizează programe de modernizare a iluminatului
public urmărind atât îmbunătăţirea calităţii serviciului căt şi reducerea facturii la energie.
Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemelor de iluminat (de exemplu, înlocuirea lămpilor
existente cu altele noi, mai eficiente, utilizarea sistemelor digitale de control, a senzorilor de mişcare
pentru sistemele de iluminat);
ȘI:
Cadrul legislativ aplicabil
 Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public,



Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată prin Legea

225/2016;
 Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;
 Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public;


Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de

iluminat public;
 H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor în
domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;
 Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a
licențelor/autorizațiilor și a modelului de licență/autorizație eliberate în domeniul serviciilor
comunitare de utilități publice;
 Ordinul 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea
infrastructurii sistemului de distributiea energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat
public - publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007;
 Legea 121/2014, modificată prin Legea 160/2016 privind eficiența energetică;
 Ordonanța Guvernului 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local - publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 648, din 31 august 2002;
 Legea 98/2016 privind achizițiile publice și Legea 100/2016 p rivind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii
Și
Obligativitatea înființării serviciului de iluminat public stradal ce necesită întocmirea
următoarelor documentații:
1.Regulamentul serviciului de iluminat public,
2.Caietulul de sarcini în vederea delegării serviciului de iluminat public stradal,
3.Studiul de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a serviciului de iluminat
public stradal,
Prevederile regulamentului serviciului de iluminat public se aplicã serviciului de iluminat
public din comuna VERGULEASA.
*Regulamentul stabileşte cadrul juridic unitar privind desfãşurarea serviciului de iluminat
public, definind modalitãţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului,
indicatorii de performanţã, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator.
*Studiul de oportunitate are ca scop identificarea și aplicarea soluțiilor de organizare a
serviciului de iluminat public din comuna Bălteni.
Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat
public pe criterii de competitivitate și eficiența, economică și managerială, având ca obiectiv atingerea
și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului.
*Caietul de sarcini stabileşte condiţiile de desfãşurare a serviciului de iluminat public,
stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionãrii acestui serviciu în condiþii de
eficienþã şi siguranţã.
Caietul de sarcini serveste drept documentaţie tehnicã şi de referinţã în vederea stabilirii
condiţiilor specifice de desfãşurare a serviciului de iluminat public, indiferent de tipul de gestiune.
 Serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publicã şi de interes economic şi social
general, aflatã sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea
iluminatului cãilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv;

 Sistem de iluminat public – ansamblul tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere
logicã în scopul realizãrii unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil sã
asigure desfãşurarea în condiţii optime a unei activitãţi, spectacol, sport, circulaţie, a unui efect
luminos estetic-arhitectural:
1. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionãrii serviciului de
iluminat public la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea,
modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intrã în competenţa
exclusivã a autoritãţilor administraţiei publice,locale.
2. Autoritãţile administraţiei publice locale trebuie sã asigure gestiunea serviciului de iluminat
public pe criterii de competitivitate şi eficienţã economicã şi managerialã, având ca obiectiv atingerea
şi respectarea indicatorilor de performanţã a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a
gestiunii, respectiv prin hotãrârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.
3. Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptatã, autoritãţile
administraţiei publice locale vor urmãri obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzãtor
interesului general al comunitãţilor locale pe care le reprezintã, în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi cu reglementãrile C.I.E.
În exercitarea atribuţiilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor
locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiţii privind dezvoltarea
şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a
caietului de sarcini, alegerea modalitãţii de gestiune, precum şi a criteriilor şi procedurilor de
delegare a gestiunii, autoritãţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitarã
vor urmãri, atingerea, urmãtoarelor, obiective:
a) orientarea serviciului de iluminat public cãtre beneficiari, membri ai comunitãţii;
b)

asigurarea calitãţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene;

c)

respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care
România este afiliatã, respectiv de C.N.R.I.;

d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitãţii locale la serviciul
de iluminat public;
e) reducerea consumurilor specific prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a
unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios;
f) promovarea investiţiilor, în scopul modernizãrii şi extinderii sistemului iluminatului
public;
g) asigurarea, la nivelul localitãţilor, a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesitãţilor
de confort şi securitate, individualã şi colectivã, prevãzute de normele în vigoare;
h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental festiv, adecvat punerii în
valoare a edificiilor de importanţã publicã şi/sau culturalã şi marcãrii prin sisteme de
iluminat corespunzãtoare a evenimentelor festive şi a sãrbãtorilor legale și religioase;
i)

promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime;

j)

promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţã, prin crearea unui mediu
concurenţial de atragere a capitalului privat;

k) instituirea evaluãrii comparative a indicatorilor de performanţã a activitãţii operatorilor şi
participarea cetãţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces;
l)

promovarea formelor de gestiune delegatã;

m) promovarea metodelor moderne de management;

n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continuie a
personalului care lucreazã în domeniu.
In conformitate cu cele enumerate mai sus propun aprobarea documentației în vederea
înființării serviciului de iluminat public stradal în comuna Verguleasa, a regulamentului de
funcționare, a caietului de sarcini și a studiului de oportunitate.

Primar
Piciu Valentin

JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA
Nr.2850/28.05.2020

REFERAT

Cu privire la înființarea Serviciului de Iluminat Public al Comunei Verguleasa și
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini al
Serviciului de Iluminat Public
Prin adresa nr.808410/IT/21.05.2020 - A.N.R.S.C, solicita administrației publice locale din
Verguleasa, să transmita hotararile adoptate pentru prestarea serviciului de iluminat public, in
conditii de legalitate conform prevederilor art.33 alin.(2) lit.c) din Legea nr.51/2006.
Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public

stabilește în cuprinsul art. 8. alin.(1)

o

competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înfiinţarii, organizării,
coordonării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciului de iluminat public de la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și
atributul dezvoltării, modernizării, administrării şi exploatării serviciului de iluminat public astfel
încât parametrii reali ai acestui serviciu să fie în acord cu principiile enunțate în art.9 și art.10 din
cuprinsul Ordinului nr.86 din 20.03.2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodărire Comunală.
Potrivit prevederilor art.8, alin.(3), lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilități publice, republicată, în exercitarea competențelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor
de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea şi
aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a
serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza
regulamentelor - cadru, a caietelor de sarcini - cadru şi a contractelor - cadru de furnizare/prestare ori
a altor reglementări - cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
Conform prevederilor art.22, alin.(1) coroborat cu alin.(3) din actul normativ mai sus invocat,
autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a
serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor, modalitatea de gestiune stabilindu-se
prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrative-teritoriale, în baza unui studiu
de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun
raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale,
precum și de mărimea și de complexitatea sistemelor de utilități publice.
Gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin următoarele modalități:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.
Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărârea consiliului
local.
Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competențelor și atribuțiilor ce le revin
potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează dreptul de a aproba, a supraveghea și
a controla, după caz; modul de fundamentare a tarifelor și respectarea metodologiei de stabilire,

ajustare sau de modificare a acestora, emise de ANRSC; modul de îndeplinire a obligațiilor
contractuale asumate de operatori și activitățile desfășurate de aceștia; calitatea și eficiența serviciului
prestat, corespunzător indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți conform legii; modul de
administrare de exploatare, de conservare și de menținere în funcțiune, dezvoltarea și/sau
modernizarea sistemului de iluminat public.
Consiliul Local va aproba indicatorii de performanță, cu respectarea prevederilor stabilite în
acest scop în regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public și în caietul de sarcini cadru, care
au caracter minimal.
În baza prevederilor:
Legii serviciilor publice comunitare nr.51/2006, republicată;
Legii servicilui de iluminat public nr.230/2006;
Ordinului ANRSC nr.86/2007 pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de
iluminat public;
Ordinului ANRSC nr.87 /2007 pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de
iluminat public;
Conform prevederilor dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit.d) alin.(7) lit.n) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ce conferă prerogative autorității deliberative privind
gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând, potrivit competențelor sale și în
condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind
serviciile comunitare de utilitate publică de alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare,
energie electrică, iluminat public și transport public local, după caz, supunem spre analiză și
aprobare Consiliului Local al Comunei Verguleasa, aprobarea înființării Serviciului de Iluminat
Public al Comunei Verguleasa și aprobării Regulamentului de organizare și funcționare și a
Caietului de sarcini ale Serviciului de Iluminat Public al comunei Verguleasa și alegerea formei de
gestionare a acestuia.
Cea mai avantajoasă formă de gestionare a serviciului de iluminat public, în actuala
conjunctură, este gestiunea delegată prin contract de achiziție publică de servicii.
Gestiunea directă presupune înființarea unei structuri independente, cu personalitate
juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, cu personal specializat propriu, etc., aproape
imposibil de realizat în acest moment.

INTOCMIT
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
CONSILIER
CIOCIRLAN CONSTANTIN

JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA
Nr.2873/29.05.2020

AVIZAT
PRIMAR
Piciu Valentin
RAPORT

Cu privire la înființarea Serviciului de Iluminat Public al Comunei Verguleasa și
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini al
Serviciului de Iluminat Public
Prin adresa nr.808410/IT/21.05.2020 - A.N.R.S.C, solicita administrației publice locale din
Verguleasa, să transmita hotararile adoptate pentru prestarea serviciului de iluminat public, in
conditii de legalitate conform prevederilor art.33 alin.(2) lit.c) din Legea nr.51/2006.
Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public

stabilește în cuprinsul art. 8. alin.(1)

o

competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înfiinţarii, organizării,
coordonării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciului de iluminat public de la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și
atributul dezvoltării, modernizării, administrării şi exploatării serviciului de iluminat public astfel
încât parametrii reali ai acestui serviciu să fie în acord cu principiile enunțate în art.9 și art.10 din
cuprinsul Ordinului nr.86 din 20.03.2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodărire Comunală.
Potrivit prevederilor art.8, alin.(3), lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilități publice, republicată, în exercitarea competențelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor
de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea şi
aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a
serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza
regulamentelor - cadru, a caietelor de sarcini - cadru şi a contractelor - cadru de furnizare/prestare ori
a altor reglementări - cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
Conform prevederilor art.22, alin.(1) coroborat cu alin.(3) din actul normativ mai sus invocat,
autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a
serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor, modalitatea de gestiune stabilindu-se
prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrative-teritoriale, în baza unui studiu
de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun
raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale,
precum și de mărimea și de complexitatea sistemelor de utilități publice.
Gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin următoarele modalități:
c) gestiune directă;
d) gestiune delegată.
Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărârea consiliului
local.
Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competențelor și atribuțiilor ce le revin
potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează dreptul de a aproba, a supraveghea și
a controla, după caz; modul de fundamentare a tarifelor și respectarea metodologiei de stabilire,

ajustare sau de modificare a acestora, emise de ANRSC; modul de îndeplinire a obligațiilor
contractuale asumate de operatori și activitățile desfășurate de aceștia; calitatea și eficiența serviciului
prestat, corespunzător indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți conform legii; modul de
administrare de exploatare, de conservare și de menținere în funcțiune, dezvoltarea și/sau
modernizarea sistemului de iluminat public.
Consiliul Local va aproba indicatorii de performanță, cu respectarea prevederilor stabilite în
acest scop în regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public și în caietul de sarcini cadru, care
au caracter minimal.
În baza prevederilor:
Legii serviciilor publice comunitare nr.51/2006, republicată;
Legii servicilui de iluminat public nr.230/2006;
Ordinului ANRSC nr.86/2007 pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de
iluminat public;
Ordinului ANRSC nr.87 /2007 pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de
iluminat public;
Conform prevederilor dispozițiilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit.d) alin.(7) lit.n) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ce conferă prerogative autorității deliberative privind
gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând, potrivit competențelor sale și în
condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind
serviciile comunitare de utilitate publică de alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare,
energie electrică, iluminat public și transport public local, după caz, supunem spre analiză și
aprobare Consiliului Local al Comunei Verguleasa, aprobarea înființării Serviciului de Iluminat
Public al Comunei Verguleasa și aprobării Regulamentului de organizare și funcționare, și a
Caietului de sarcini ale Serviciului de Iluminat Public al comunei Verguleasa și alegerea formei de
gestionare a acestuia.
Cea mai avantajoasă formă de gestionare a serviciului de iluminat public, în actuala
conjunctură, este gestiunea delegată prin contract de achiziție publică de servicii.
Gestiunea directă presupune înființarea unei structuri independente, cu personalitate
juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, cu personal specializat propriu, etc., aproape
imposibil de realizat în acest moment.
Anexez la prezentul:

- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public al

comunei Verguleasa – anexa 1;
- Caietul de sarcini – anexa 2;
- Studiul de oportunitate – anexa 3;
- Contractul cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public – anexa 4.

INTOCMIT
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
CONSILIER
CIOCIRLAN CONSTANTIN

JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA
Nr.192/09.06.2020

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare nr.191/09.06.2020

cu privire la înființarea Serviciului de Iluminat Public al Comunei Verguleasa și
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini al
Serviciului de Iluminat Public
PRIMARUL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
Avand in vedere:
- Adresa Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilitati Publice nr.808410/IT/21.05.2020, inregistrata la Primaria comunei Verguleasa sub
nr.2835/27.05.2020, prin care ni se solicita sa transmitem hotararile adoptate pentru
asigurarea furnizarii/prestarii servicilului de iluminat public, in conditii de legalitate,
conform prevederilor art.33 alin.(2) lit.c) din Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de
utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul nr.2850/28.05.2020, cu privire la necesitatea înființarii Serviciului de
Iluminat Public al Comunei Verguleasa ;
- Raportul nr.2873/29.05.2020, cu privire la înființarea Serviciului de Iluminat Public al
Comunei Verguleasa si aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului
de sarcini al Serviciului de Iluminat Public;
- Nota de fundamentare nr.2874/29.05.2020, cu privire la necesitatea înființării
Serviciului de Iluminat Public al Comunei Verguleasa și aprobării Regulamentului de
organizare și funcționare și a Caietului de sarcini ale Serviciului de Iluminat Public al
comunei Verguleasa;
- Proiectul de hotarare nr.191/09.06.2020;
- Prevederile art.1 alin.(1) și art.8 alin.(1), alin.(3) lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice;
- Prevederile art.8 alin.(1), art. 9 alin. (1) si art.22, alin.(1) din Legea nr. 230/2006 a
serviciilor de iluminat public, coroborate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederilor Odinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea
Regulamentului- cadru al serviciului de iluminat public;
- Prevederile Ordinului nr. 87/2007 al A.N.R.S.C. pentru aprobarea Caietului de
sarcini – cadru al servicului de iluminat public.
- Prevederilor Odinului nr.5/2007 pentru aprobarea contractului-cadru privind
folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea
serviciului de iluminat public;
-

Prevederile H.G. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind

organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile
comuntare de utilități publice și a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor

comunitare de utilități publice;
- Prevederile art.129, alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) lit.a) si art. 196 alin.(1) lit.
a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

propun Consiliului Local Verguleasa, adoptarea proiectului de hotarare anterior
mentionat si emiterea unei hotarari in acest sens.
PRIMAR
Piciu Valentin

Consiliul Local al comunei Verguleasa
Judetul Olt
tel./fax 0249432968
Comisia de specialitate pe domeniile de activitate : economico-financiare, juridice si
disciplina
Nr.197/22.06.2020

RAPORT
Conform art.136 alin.(4) - (7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
comisia examinand proiectului de hotarare cu privire la înființarea Serviciului de Iluminat
Public al Comunei Verguleasa și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a
Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public, avizeaza proiectul de hotarare, in
vederea adoptarii.

Data: 22.06.2020

COMISIA:
1.Vladescu Valentin – presedinte
2.Buncila Constantin - secretar
3.Sterpu Nicolae – membru
4.Pricoi Mihai – membru
5.Popa Gheorghe – membru

Consiliul local al comunei Verguleasa,
judetul Olt, tel./fax 0249432968,
Comisia de specialitate pe domeniile de activitate : social-culturale, culte, învățământ,
sănătate si familie, muncă și protecție socială, protectie copii, tineret și sport
Nr.200/22.06.2020
RAPORT
Conform art.136 alin.(4) - (7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
comisia examinand proiectului de hotarare cu privire la înființarea Serviciului de Iluminat
Public al Comunei Verguleasa și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a
Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public, avizeaza proiectul de hotarare, in
vederea adoptarii.

Data: 22.06.2020

COMISIA:
1. Calinescu Petre - presedinte
2. Pavelescu Ramona Teodora - secretar
3. Andronie Olimpia - membru

Consiliul local al comunei Verguleasa,
judetul Olt,
tel./fax 0249432968,
Comisia de specialitate pe domeniile de activitate : agricultură, amenajarea teritoriului si
urbanismului, protecția mediului și turism
Nr.203/23.06.2020

RAPORT
Conform art.136 alin.(4) - (7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
comisia examinand proiectului de hotarare cu privire la înființarea Serviciului de Iluminat
Public al Comunei Verguleasa și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a
Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public, avizeaza proiectul de hotarare, in
vederea adoptarii.

Data: 23.06.2020

COMISIA:
1.Voicu Valentin Marin- presedinte
2.Tigmeanu Gheorghe- secretar
3.Petre Ion- membru

JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA
Nr.206/23.06.2020
RAPORT
Privind avizarea proiectului de hotarare nr.191/09.06.2020, referitor la înființarea
Serviciului de Iluminat Public al Comunei Verguleasa și aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare și a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public
Competenta : potrivit prevederilor :
- art. 243 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;
Procedura : Proiectul de hotarare este insotit de :
- Raportul nr.2873/29.05.2020;
- Referatul de aprobare nr.192/09.06.2020 ;
- Raportele nr.197 si 200/22.06.2020 si 203/23.06.2020, ale comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Verguleasa, privind avizele la
proiectul de hotarare ;
Dreptul material :
- Prevederile art.1 alin.(1) și art.8 alin.(1), alin.(3) lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice;
- Prevederile art.8 alin.(1), art. 9 alin. (1) si art.22, alin.(1) din Legea nr. 230/2006 a
serviciilor de iluminat public, coroborate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederilor Odinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea
Regulamentului- cadru al serviciului de iluminat public;
- Prevederile Ordinului nr. 87/2007 al A.N.R.S.C. pentru aprobarea Caietului de
sarcini – cadru al servicului de iluminat public.
- Prevederilor Odinului nr.5/2007 pentru aprobarea contractului-cadru privind
folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea
serviciului de iluminat public;
- Prevederile H.G. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind
organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile
comuntare de utilități publice și a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utilități publice;
Cvorumul: Pentru adoptarea hotararii este necesar votul majoritatii absolute a
consilierilor locali aflati in functie;
Proiectul de hotarare respecta prevederile legale si poate fi supus dezbaterii de catre
Consiliul Local al comunei Verguleasa in sedinta ordinara, din data de 26.06.2020, fiind
insotit de documentele prevazute la art.136 alin.(8) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ.
Data : 23.06.2020

SECRETAR GENERAL
al comunei
Balmau Constantin

