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Nr.  336/101  din 09.11.2021                                                                                                                      
Referat de aprobare 

a proiectului de hotărâre pentru modificarea hotararii nr. 10/2018 privind aprobarea 
înfiinţării, organizării, gestionării, exploatării şi monitorizării prestării Serviciului de 

iluminat public al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara 

Proiectul de hotărâre se impune a fi iniţiat pentru modificarea hotărârii nr. 10/2018 
privind aprobarea înfiinţării, organizării, gestionării, exploatării şi monitorizării prestării 
Serviciului de iluminat public al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în scopul respectării 
legislaţiei specifice, pentru organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciului în interesul 
general al colectivităţii locale, ce este prioritar, astfel încât satisfacerea cerinţelor utilizatorilor 
să fie cât mai completă, iar printre obiective să fie şi protejarea intereselor acestora, întărirea 
coeziunii economico-sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, precum şi dezvoltarea 
durabilă a Oraşului Haţeg.  

Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de apreciere a nivelului civilizației 
dintr-o anumită regiune. 

In conformitate cu legislatia in vigoare este obligatia administratiilor locale sa asigure 
serviciul public de iluminat artificial pe raza localilatilor si in alte zone extravilane considerate 
periculoase. Realizarea unui iluminat corespunză tor determină în special reducerea numă rului 
de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numă rului 
de agresiuni contra persoanelor, reducerea cheltuielilor indirecte, îmbună tă țirea climatului 
social sț i cultural prin cresț terea siguranței activită ților pe durata nopții. S-au efectuat 
numeroase studii de catre organisme independente care au ajuns la concluzii similare: 
asigurarea unui iluminat corespunză tor poate conduce la o reducere cu peste 30% a numă rului 
total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45% pe cele rurale sț i cu 
30% pentru autostră zi si totodata gravitatea accidentelor se reduce cu circa 77%. Totodată , 
iluminatul corespunzător al trotuarelor reduce substanțial numărul de agresiuni fizice, 
conducând la cresterea sigurantei populației pe timpul nopții. 

Încapând din anul 2003 există reglementări legislative referitoare la activitățile care au 
în centru acest iluminat.. Astfel, prin apariția Legii serviciului de iluminat public nr.230/2006 
au fost definite următoarele: 
-legislația aplicabilă procedurilor de achiziție a serviciului de iluminat public; 
-organismul de monitorizare și control al serviciilor : ANRSC; 
-modul de gestionare a serviciilor de iluminat public; 
-factorii de referință(nivel de iluminare, capacitate managerială); 
-relația operator-beneficiar. 
 Teoretic, conform legislației în vigoare, orice administrație publică locală înțelege că: 
-este obligată să înființeze un serviciu de iluminat public, dar nu unul oarecare, ci unul capabil 
să respecte cerințele impuse de ANRSC prin procedura de licitație/autorizare; 
-este obligată să întreţină şi să menţină sistemul de iluminat public (prin  gestiune directă sau 
gestiune delegată), astfel încât acesta să corespundă normelor impuse prin SR EN 13433. 
 Pe de altă parte avem constrăngerile legale, procedura de licenţiere/autorizare de către 
ANRSC a operatorilor şi standardizarea iluminatului căilor rutiere, iar pe de altă parte, o 
primărie se confruntă cu un şir întreg de priorităţi costisitoare, programe de dezvoltare, 
integrare sau politice, dar mai ales cu o lipsă acută de fonduri. 
 Autoritatea publică locală în calitate de autoritate contractantă, urmăreşte ca 
utilizatorii(persoane fizice, ageni economici, instituţii publice) să beneficieze de un seviciu 
care să corespundă condiţiilor minime ale Regulamentului de iluminat public al Oraşului 
Haţeg, a legislaţei în domeniu şi a unor norme europene privind creşterea standardului  de 
calitate în executarea serviciilor de iluminat. 



 Serviciile de iluminat public se organizează şi funcţionează în conformitate cu 
principiile stabilite de Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare  de utilități publice si 
Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, trebuind să asigure  satisfacerea cerinţelor 
prevăzute de lege. 
 În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale apelează la un 
contract de delegare a gestiunii pentru realizarea unui seviciu performant, prin intermediul 
unui agent economic autorizat, denumit operator. 
 Seviciu de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități 
publice, aflate sub conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare (ANRSC) şi în 
consecinţă, operatorii vor fi atestaţi/autorizaţi/licenţiaţi de către acesta. 
 Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public prin concesiune către operatori 
atestaţi se va face, prin licitaţie publică, în condiţii de transparenţă, potrivit legii. 
 Operatorii care vor participa la selecția organizată pentru atribuirea contractului de 
concesiune, vor trebui să facă dovada  experienţei şi capacităţii tehnice, financiare şi 
operaţionale în gestionarea unor servicii similare şi de a răspunde la cerinţele ce vor fi 
prevăzute în documentaţia de atribuire ce va fi aprobată de Consiliul local al Oraşului Haţeg. 

Operatorul selecţionat trebuie să îndeplinească prevederile legale de eligibilitate şi să 
respecte, printre altele şi următoarele condiţii: 
- adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu ale comunităţii locale; 
- satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială  a tuturor membrilor comunităţii locale, 
în calitatea lor de utilizatori ai serviciului; 
- administrarea şi gestionarea servicului în interesul comunității locale; 
- respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuției și 
utilizării energiei electrice, 
- respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și 
de cele ale Uniunii Europene în acest domeniu. 

Sistemul de iluminat public în Oraşul Haţeg constă în existenţa unui ansamblu 
tehnologic şi funcţional, descris in anexele la proiectul de hotarare. 

Orice agent economic care prestează un serviciu sau o activitate din cadrul unui 
serviciu comuniar de utilitate publică, este obligat să se licenţieze. Prima condiţie necesară 
pentru licenţiere şi cea mai importantă, este obţinerea de către acesta a unui atestat de la 
ANRE, care să-i confere dreptul de proiectare şii execuţie de lucrări în Sistemul Energetic 
Naţional. Prin atribuirea contractului de concesiune a servicului de iluminat public al Oraşului 
Haţeg, către un operator licenţiat şi autorizat, dotarea tehnică necesară desfăşurării serviciului 
se va asigura prin grija acestuia. 

Existenţa unui serviciu propriu al primăriei, cu personal specializat şi cu dotare tehnică 
necesară prestării unui seviciu de calitate, ar presupune importante costuri financiare pentru 
dotarea lui, pentru personal, pentru licenţiere, pentru întreţinere, pentru reparaţii, etc. În 
analiza fezabilităţii financiare, principalul indicator pe care îl urmăresc toţi utilizatorii, îl 
constituie preţul practicat. Aplicarea de către operator a preţurilor aprobate de către Consiliul 
local  este obligatorie. 

Preţurile avizatre trebuie să respecte următoarele cerinţe: 
-asigurarea prestării serviciilor la niveluri de calitate, potrivit normelor, regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului şi contractului de delegare, după caz. 
-realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe peioada 
angajată şi asigurarea unui echilibru între riscuri și benefiile asumate de părţile contractante. 
-asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public şi 
privat al oraşului, aferente serviciilor de iluminat public . 

Autoritatea publică locală optează pentru delegarea de gestiune prin concesiune a 
serviciului de iluminat aceasta, prezentând mai multe avantaje decît dacă ar fi optat pentru 
gestiunea directă. 
             Fata de cele mentionate mai sus va rog a dezbate şi aproba proiectul de hotărâre în 
forma prezentată.       

Primar, 
Adrian Emilian Puscas 


