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Studiu de fundamentare 

privind stabilirea modalității de gestiune a   

serviciului de iluminat public din Orașul Hațeg, județul Hunedoara  
  

  

Preambul  
Prezentul studiu:  

(1) Este valabil doar pentru uzul autorităţii administrației publice a Orașului Hațeg, Județul Hunedoara 

- denumită în continuare Beneficiar.  

(2) Este elaborat:  

a) din inițiativa autorității publice locale a Orașului Hațeg în vederea respecătrii prevederilor 

legale privind serviciile comunitare de utilități publice, conform prevederilor  

Legii nr. 51 / 2006;  

b) în scopul stabilirii modalității de gestiune a serviciului de iluminat public la nivelul unității 

administrativ - teritoriale.  

(3) Are ca obiect:  

a) analiza cadrului juridic, instituțional și fezabilitatea tehnico-economică, ce stau la baza 

stabilirii modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din Orașul Hațeg ;  

b) recomandări privind etapele de parcurs pentru implementarea soluției prezentate.  

  

  

Informații generale privind Studiul de Fundamentare 

Localizare: Orașul Hațeg, județul Hunedoara  

Beneficiar: Orașul Hațeg, prin Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Hațeg  

Date contact:  

- Adresa: Piața Unirii, nr. 6, cod poștal 335500, Orașul Hațeg, jud. Hunedoara  

- E-mail : primaria.hateg@yahoo.com  

- Tel./Fax: 0254/770273 , 0254/770257 

- Website: www.primariehateg.ro  

 



  

Colectiv de elaborare:  
Mihai Fleșer – Economist – Manager de proiect  

Florin Gabriel Sas – Jurist  

Zanc Raul Vasile – Inginer   

 Capitolul I – Definiții și referințe legislative     
În acest capitol, se indică actele normative care stau la baza fundamentării modalității de 

gestiune a serviciului de iluminat public din Orașul Hațeg.  

  

I.1 – Referințe legislative  

Rang  
Anul  Denumirea actului 4ormative  

Lg.  O.G.  O.U.G.  Reg.  H.G.  Ord.  

98            2016  Legea privind achizițiile publice  

100      2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

121            2014  Legea privind eficiența energetică  

123            2012  Legea energiei electrice și a gazelor naturale  

230            2006  Legea privind serviciul de iluminat public  

51            2006  Legea privind serviciile comunitare de utilități publice  

21            1996  Legea concurenței  

    57        2019  Ordonanța de Urgență privind Codul Administrativ  

        1.037    2010  
Hotărârea privind deșeurile de echipamente electrice și 

electronice  

        745    2007  

Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de 

utilități publice  

        246    2006  

Hotărârea pentru aprobarea Strategiei naționale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități 

publice  

          49  2017  

Ordinul A.N.R.E. privind modificarea Standardului de 

performanță pentru serviciul de distribuție a energiei 

electrice, aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 11/2016  

          504  2019  

Ordinul A.N.R.S.C. privind modificarea tarifelor de 

acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate 

în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice  

          79  2017  
Ordinul A.N.R.S.C. privind modalitatea de achitare a 

contribuției, cu modificările și completările ulterioare  

          5 / 93  2007  

Ordinul comun A.N.R.E./A.N.R.S.C. pentru aprobarea 

Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii 

sistemului de distribuție a energiei electrice pentru  

realizarea serviciului de iluminat public  



          93  2007  

Ordinul A.N.R.S.C. pentru aprobarea Contractului-cadru 

privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a 

energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat 

public  

          87  2007  
Ordinul A.N.R.S.C. pentru aprobarea Caietului de sarcini 

cadru al serviciului de iluminat public  

          86  2007  
Ordinul A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

al serviciului de iluminat public  

          77  2007  

Ordinul A.N.R.S.C. privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 

valorii activităților serviciului de iluminat public  

  

Standarde aplicabile serviciului de iluminat public  

SR EN 13201:2015  

Iluminat public - standard român privitor la Iluminat Public 

ce stabilește modalitățile de încadrare a sistemelor de 

iluminat aferente căilor de circulație în clase de iluminat, 

parametrii luminotehnici aferenți claselor de iluminat, 

regulile generale de realizare a sistemelor de iluminat, 

modul de efectuare a măsurărilor luminotehnice  

SR-EN 13201-1:2015  Iluminat public - Partea 1: Selectarea claselor de iluminat  

SR-EN 13201-2:2016  Iluminat public - Partea 2: Cerințe de performanță  

SR-EN 13201-3:2016  Iluminat public - Partea 3: Calculul performanțelor  

SR-EN 13201-4:2016  
Iluminat public - Partea 4: Metode de măsurare a 

performanțelor fotometrice  

SR-EN 13201-5:2016  
Iluminat public - Partea 5: Indicatori de performanță 

energetică  

SR EN 12665:2011  
Lumină și iluminat. Termeni de bază și criterii de specificare 

a condițiilor de iluminat  

SR EN 40:2006  Stâlpi pentru iluminat  

CIE 154:2003  Maintenance of Outdoor Lighting Systems   

  

  

I.2 – Abrevieri  

A.N.R.E.  Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul 

Energiei  

A.N.R.S.C.  
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile  

Comunitare de Utilități Publice  

C.N.R.I.  Comitetul Național Român de Iluminat  

SR  
Standard român, set de norme reglementat de către 

Asociația de Standardizare din România  

U.A.T.  Unitate Administrativ-Teritorială  

  

  

  

 



 

 

Capitolul II - Contextul, necesitatea și scopul studiului  
 II.1 – Contextul legislativ privind modalitatea de gestiune  

În cadrul acestui capitol, vor fi prezentate printr-o analiză sintetizată dispozițiile legale cu 

caracter imperativ, instrucțiunile și normele metodologice pe baza cărora se va stabili 

modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public din Orașul Hațeg.  

  

II.2 – Necesitatea studiului  

Luând act de contextul legislativ prezentat la Capitolul I din prezentul Studiu, raportat la faptul că:  

I. Consililul local al Orașului Hațeg, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din 

Legea nr. 51 / 2006, îi revin în responsabilitate serviciile de utilități publice, în tot ceea 

ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități 

publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și 

exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată, care compun sistemul de iluminat 

public;  

II. Sistemul de iluminat public este parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a 

U.A.T.-ului.  

III. Conform art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, modalitatea de gestiune a serviciilor de 

utilități publice se stabilește prin hotărâre a Consiliului Local, 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 unității 

administrativteritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemului de utilități 

publice.   

IV. În continuare, este stipulat la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 faptul că delegarea 

gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea 

sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o 

parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-

economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de 

oportunitate.  

V. Potrivit prevederilor art.7 alin (1) din Legea 100/2016 în situaţia în care o autoritate 

intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care 

să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, 

gestionarea şi operarea de servicii, autoritatea are obligaţia de a elabora un studiu de 

fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării 

proiectului în acest mod. 

VI. Dispozițiile art. 309 din O.U.G. nr. 57/2019 stabilesc câteva referințe de bază în legătură 

cu elaborarea unui studiu de oportunitate. Textul legal stabilește că în cazurile în care 

autoritatea publică nu deține capacitatea organizatorică și tehnică pentru elaborarea 

studiului, aceasta poate apela la serviciile unor consultanți de specialitate.   

VII. Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice 

și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic 



și social general desfășurate la nivelul U.A.T.-ului sub conducerea, coordonarea și 

responsabilitatea autorității, în scopul asigurării serviciului de iluminat public.               

VIII. Conform art. 5 din Legea nr. 230/2006, serviciul de iluminat public se organizează și 

funcționează cu respectarea principiilor stabilite la art. 6 din Legea nr. 51/2006, 

respectiv:  

- autonomia locală;  

- descentralizărea serviciilor publice;  

- subsidiaritate și proporționalitate;  

- asocierea intercomunitară;  

- responsabilitate și legalitate;  

- dezvoltare durabilă și corelare a cerințelor cu resursele;  

- protecția și conservarea mediului natural și construit;  

- asigurarea igienei și sănătății populației;  

- administrarea eficientă e bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților 

administrativ-teritoriale;  

- participarea și consultarea cetățenilor;  

- liberul acces la informațiile privind serviciile publice.  

IX. Potrivit art. 7 din Legea nr. 51/2006, organizarea și funcționarea serviciilor de utilități 

publice trebuie să asigure îndeplinirea obligațiilor de serviciu public definite potrivit 

următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:  

- universalitate;  

- continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ;  

- adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;  

- accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public;  

- transparență decizională și protecția utilizatorilor.  

X. Organizarea, furnizarea/prestarea și gestionarea serviciului de iluminat public, raportat 

la  art. 7 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 trebuie să asigure:   

- satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor;  

- sănătatea populației și calitatea vieții;  

- protecția utilizatorilor;  

- funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de 

rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și 

dotărilor corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu 

caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;  

- introducerea unor metode moderne de management;  

- introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, 

politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;  

- dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților 

administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu 

reglementările specifice în vigoare;  

- informarea și consultarea colectivităților locale beneficiare ale acestor servicii;  



- respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, 

restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.  

Se constată că:  

I. Serviciul de iluminat public, conform art. 8 din Legea nr. 230/2006, se realizează printr-un 

contract de delegare a gestiunii sau, după caz, prin hotărâre de dare în administrare, în 

situația unei gestiuni directe, contractul urmând a fi încheiat între operator și Orașul 

Hațeg.   

II. Prin sumarizarea punctelor I-IX din secțiunea II.2, se identifică o necesitate cu privire la 

stabilirea procesului de urmat, și anume, alegerea modalității de GESTIUNE A SERVICIULUI 

DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL HAȚEG.  

    

II.3 – Scopul studiului  

Prezentul Studiu de Fundamentare are ca scop identificarea necesității și stabilirea soluțiilor 

optime de gestiune a serviciului de iluminat public din Orașul Hațeg. Totodată, se facilitează 

adoptarea unei decizii privind modalitatea de organizare, exploatarea, gestionarea, finanțarea, 

monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public, astfel încât să fie 

identificată cea mai potrivită soluție, din punct de vedere economic, legislativ, instituțional și 

social.  Totodată, conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, desfășurarea serviciului de 

iluminat public, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza Regulamentului 

serviciului, a unui Caiet de sarcini și a Licenței emise de autoritatea de reglementare 

competentă - A.N.R.S.C., elaborate și aprobate de U.A.T. Orașul Hațeg Aceste aspecte sunt de 

asemenea analizate în prezentul Studiu de Fundamentare.  

În vederea atingerii obiectivelor propuse prin prezentul studiu, se va proceda la analiza situației 

de fapt în baza datelor de intrare primite de la Autoritatea Executivă Orașul Hațeg și stabilirea 

pașilor de urmat, a liniilor directoare și concluziilor finale care urmăresc același rezultat – 

GESTIUNEA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL HAȚEG.  

  

Capitolul III - Date de intrare. Analiza situației de fapt  
  

 III.1 – Date tehnice și economico-financiare    

În prezent, serviciul de iluminat public este organizat sub forma prestării unor servicii de 

întreținere și mentenanță, printr-un contract / contracte încheiat / încheiate de autoritatea 

executivă cu operatori de servicii în domeniul iluminatului stradal.  

  

Structura costurilor pe ultimii 4 ani de referință:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Consumul estimat de energie   



  

  

  

Valoare de inventar - * lei  

  

  

*nu s-a identificat o valoare de 

inventar a rețelei de IP  

  

  

  

  

  

  

Puterea instalată a rețelei de  

IP  

   

Valoare facturată energie electrică  

(lei/an)  

  

2017 – 209.067,41  

2018 – 220.070,95   

2019 – 231.653,62  

2020 – 243.845,92  

  

TOTAL  137,385 kWh  904.637,90 

  

  Întreținerea sistemului de iluminat public – Costuri cu TVA inclus   

2017  2018  2019  2020  

38.818,51 lei  40.861,59 lei  43.012,20 lei  45.276,00 lei  

 TOTAL (patru ani)    =     167.968,30 lei  

 Medie / an     =    41.992,08 lei / an  

  

Activități de montare / demontare iluminat festiv  -  Costuri cu TVA inclus  

 2017  2018  2019  2020  

 19.309,01 lei  17.988,34 lei  17.988,34 lei  18.487,20 lei  

TOTAL (patru ani)    =     73.772,89 lei  

Medie / an     =    18.443,22 lei / an  

  

Conform datelor de mai sus, media cheltuielilor totale cu operațiunile de mentenanță ale 

serviciului de iluminat public din Orașul Hațeg, este de 41.992,08 lei / an inclusiv TVA 

(34.013,584 lei / an fără TVA).  

În prezent, la nivelul Orașului Hațeg situația de fapt a gestionării serviciului de iluminat public, se 

prezintă astfel:  

 Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu 

tehnologic și funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente 

specifice, care formează sistemul de iluminat public.   

 Infrastructura existentă este întreținută și reparată de către operatori economici 

privați în baza unor contracte de servicii de întreținere și reparații (mentenanță) 

a iluminatului public, încheiate anual.   

 Sistemul de iluminat public din Orașul Hațeg, prezintă caracteristicile detaliate în 

anexele - centralizator la prezentul Studiu . 

 Posturile de transformare, componentele rețelei de distribuție a energiei 

electrice care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public, 

instalațiile de legare la pământ, instalațiile de forță, instalațiile de automatizări, 

branșamentele, punctele de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, 

fundații, stâlpi, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, 



cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate 

pentru iluminatul public, se află în proprietatea ELECTRICA DISTRIBUȚIE S.A.   

 În prezent, autoritatea executivă a demarat un proiect finanțat prin P.O.R.- Axa  

3.1.C prin care a obținut un contract ce are ca obiectiv modernizarea sistemului 

de iluminat public stradal, respectiv înlocuirea a 677 corpuri de iluminat clasice 

pe sodiu cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED, proiect ce se va implementa 

în perioada 2021 – 2022.  

 Se intenționează depunerea unui alt proiect pe o axa de finanțare care va fi  

    identificată pentru modernizarea restului de sistem de IP, ca orizont de  

    timp fiind alocată perioada 2022 – 2023.  

  

III.2 – Transparență decizionlă  

U.A.T. Orașul Hațeg va respecta principiul transparenței, conform art. 8 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, astfel în procesul de elaborare a actelor normative, autoritatea 

publică are obligația de a informa și de a supune consultării și dezbaterii publice proiectele de 

acte normative și a permite accesul cetățenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, 

precum și la datele și informațiile de interes public, în limitele legii.  

Coroborat cu art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure îndeplinirea 

obligațiilor de serviciu public cu respectarea unei transparențe decizionale și de protecție a 

utilizatorilor.   

Totodată, pentru a asigura transparența decizională în legătură cu delegarea serviciului de 

iluminat public, U.A.T Orașul Hațeg va respecta prevederile Legii nr. 51/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică.  

  

    

Capitolul IV - Analiza oportunității și caracterul legal privind modul de 

administrare al serviciului de iluminat public  
  
IV.1 Scenariul 1 – Delegarea gestiunii prin atribuire directă către un serviciu intern al Primăriei  

Orașului Hațeg ori unei societăți înființată de autoritate în baza Legii nr. 31/1990  

Acte de punere în executare: Hotărâre de dare în administrare a serviciului și a infrastructurii 

tehnico-edilitare / Contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă  

Aplicabilitate în timp: 5 ani (recomandat)  

  

Temei legal  

  

  

• Licența emisă de A.N.R.S.C. este valabilă maximum 5 ani de la data emiterii și poate fi  

reînnoită în condițiile prevăzute de regulamentul privind acordarea licențelor. 

  

   Art. 2 lit. e) 

Legea nr. 51/2006 Art. 38 alin. (6) 



• Delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acțiunea prin care o unitate  

administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condițiile prezentei legi,  

furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a  

cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități  publice 

implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, punerea la dispoziție a sistemului de 

utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația 

operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv. 

  

  

  

• Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, 

în  numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită  

nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și 

exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora. 

  

• Gestiunea directă 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 nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 

 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [...] . 

  

IV.1.1. Caracteristicile gestiunii prin atribuire directă către un serviciu intern al Primăriei Orașului 

Hațeg ori unei societăți înființată în baza Legii nr. 31/1990  

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, fără 

aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 și prevederile Legilor nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016.  

Operatorul de servicii de utilități publice este definit, conform art. 2 lit. g) din Legea nr. 

51/2006, ca fiind o persoană juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat 

sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care 

asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu 

de utilități publice sau a uneia sau mai multor activități din sfera serviciilor de utilități publice.  

Operatorul de servicii de utilități publice, având în vedere art. 28 alin. (2) lit. a) și b) din Legea  nr. 

51/2006, poate fi încadrat astfel:  

a) serviciu public de interes local - specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat în 

subordinea Consiliului Local al Orașului Hațeg, prin hotărâre a consiliului local, în calitate de 

autoritate deliberativă a U.A.T.-ului;  

b) societate reglementată de Legea nr. 31/1990 - societatea are un capital social integral al 

U.A.T.ului, înființată prin hotărâre a consiliului local, în calitate de autoritate deliberativă.  

Operatorul subordonat U.A.T.-ului, conform art. 34 alin. (6) din Legea nr. 51/2006, care a 

beneficiat de un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă, nu poate fi privatizat, nu 

poate atribui managementul unor enități private și nu se poate asocia pe toată durata 

contractului de delegare a gestiunii.  

U.A.T. Orașul Hațeg trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de 

competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și 

Legea nr. 51/2006 Art. 28 alin. (1) și (2) 



respectarea indicatorilor de performanță a serviciului de iluminat public, stabiliți prin hotărârea 

de dare în administrare, respectiv prin contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă.  

  

IV.1.2. Procedura de atribuire  

Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public, potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 

230/2006, se face prin hotărâre a consiliului local.  

În continuare, având în vedere dispozițiile art. 17 din Legea nr. 230/2006, indiferent de forma 

de gestiune adoptată, în virtutea competențelor și atribuțiilor potrivit legii, U.A.T. Orașul Hațeg 

păstrează dreptul de a aproba, a supraveghea și a controla, după caz:  

a) modul de fundamentare a tarifelor și respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de 

modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C.;  

b) modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori și activitățile desfășurate de 

aceștia;  

c) calitatea și eficiența serviciului prestat, corespunzător indicatorilor de performanță a serviciului, 

stabiliți conform legii;  

d) modul de administrare, de exploatare, de conservare și de menținere în funcțiune, dezvoltarea 

și/sau modernizarea sistemului de iluminat public.  

Gestiunea serviciului de iluminat public, respectiv exploatarea și funcționarea infrastructurii 

aferente, se organizează astfel încât să asigure respectarea indficatorilor de performanță, a 

nivelurilor de iluminare și luminanță prevăzute de normativele specifice domeniului și conform 

art. 18 din Legea nr. 230/2006.  

  

IV.1.3. Procesul de selectare  

În cazul gestiunii directe, U.A.T. Orașul Hațeg, își asumă nemijlocit toate sarcinile și 

responsabilitățile cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, coordonarea, administrarea, 

gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării serviciului de iluminat public.  

Serviciul de iluminat public poate fi gestionat printr-un serviciu de interes local ori societate 

reglementată de Legea nr. 31/1990, care prestează serviciul de iluminat public în baza hotărârii 

de dare în administrare a serviciului, adoptată de consiliul local, a infrastructurii tehnico-

edilitare aferente și în baza licenței eliberate de A.N.R.S.C.  

  

Expunere de motive, în vederea aplicării Scenariului 1:  

  

 Consiliul Local - autoritate deliberativă și Primăria - autoritate executivă, își asumă și 

exercită în numele U.A.T.-ului Orașul Hațeg nemijlocit toate competențele și 

responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea 

serviciului de iluminat public, respectiv administrarea, funcționarea și exploatarea 

sistemului de iluminat public. Ambele servicii de utilități publice se gestionează în 

mod direct în baza unei hotărâri de dare în administrare a infrastructurii tehnico-

edilitare;  

  

 Se va putea înființa un serviciu public de interes local [art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea 

nr. 51/2006], specializat, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului 

Local al Orașului Hațeg.  



U.A.T.-ul trebuie să stabilească atribuțiile și responsabilitățile în legătură cu 

prestarea serviciului și operararea sistemului de iluminat public. Organizarea și 

funcționarea serviciului se stabilesc pe baza unui regulament de organizare și 

funcționare aprobat de consiliul local.  

  

 Dacă autoritatea consideră că nu este optimă înființarea unui serviciu public de 

interes local, poate alege varianta înființării unui operator economic [art. 28 alin. (2) 

lit. b) din Legea nr. 51/2006] - societate reglementată de Legea nr. 31 / 1990.  

Operatorul economic se organizează și funcționează de asemenea pe baza unui 

regulament de organizare și funcționare, dar care este aprobat de un consiliu de 

administrație.   

  

Funcționarea ambelor servicii este condiționată de obținerea licenței eliberată de A.N.R.S.C.  

  

CONCLUZIE  

În ipoteza aplicării Scenariului 1, U.A.T. Orașul Hațeg păstrează în patrimoniul ei toate obligațiile 

reglementate de dispozițiile legale în vigoare, precum și asumarea și responsabilitatea de a 

derula activități de finanțare și întreținere a serviciului și sistemului de iluminat public.   

Din analiza informațiilor prezentare la pct. 2.1. Date tehnice și economico-financiare s-a ajuns la 

concluzia că U.A.T. Orașul Hațeg nu deține experiența înființării și gestionării unui serviciu 

public local intern sau a unei societăți comerciale pentru prestarea serviciului de iluminat 

public, Consultantul neidentificând oportunitatea în sensul aplicării Scenariului 1. La această 

secțiune de analiză se vor avea în vedere și costurile detaliate în capitolele următoare.  

  

 IV.2 - Scenariul 2 – Gestiune delegată către un operator economic Extern  

Actul de punere în executare: Contract de concesiune  

Aplicabilitate în timp: 5 ani (recomandat)  

  

 
• Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale 

unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară 

având ca scop  serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-

teritoriale  membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din 

competențele și  responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități 

publice, pe baza  unui contract. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică 

punerea la dispoziția  operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor 

delegate, precum și dreptul și  obligația acestora de a administra și de a exploata aceste 

sisteme.  

 

   Art. 5 alin. (1) lit. h) Legea nr. 100/2016 

Contractul de concesiune de servicii este contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului 

administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe autorităţi/entităţi contractante 

Temei legal   

Legea nr. 51/2006 Art. 29 alin. (1) 



încredinţează prestarea şi gestionarea de servicii, altele decât executarea de lucrări 

prevăzută la lit. g), unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestaţia pentru 

servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul 

contractului, fie de acest drept însoţit de o plată;  

 

Tipul contractului de delegare a gestiunii, forma, conținutul și anexele acestuia se stabilesc 

potrivit prevederilor  Legii nr. 51/2006 și corespunzător Legii nr. 230/2006, cu aplicarea Legii 

nr. 98/2016 sau a Legii nr. 100 / 2016 și a celorlalte dispoziții legale aplicabile, enumerate în 

cadrul Capitolului I.  

  

IV.2.1. Caracteristicile gestiunii delegate către un operator economic Extern   

În baza art. 20 din Legea nr. 230/2006, U.A.T. Orașul Hațeg, transferă, în baza contractului de 

delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăți comerciale cu capital 

public, privat sau mixt, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea serviciului, 

precum și exploatarea și administrarea sistemului de iluminat public, în condițiile legii.  

Pot face obiectul contractului de delegare a gestiunii activitățile de operare propriu-zisă -  

gestionare, administrare, exploatare, întreținere -, precum și activitățile de pregătire, finanțare 

și realizare a investițiilor din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public.   

Pe durata derulării contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile aparținând 

domeniului public ori privat al U.A.T.-ului, utilizate pentru realizarea serviciului, se 

încredințează operatorului în baza contractului de concesiune.  

Gestiunea delegată se poate realiza prin intermediul unor operatori de drept privat, definiți în              

art. 2 lit. g) din Legea nr. 51/2006, care pot fi:  

a) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, cu capital social privat;  

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, cu capital social mixt.  

Serviciul de iluminat public se va organiza în baza Regulamentului cadru al seviciului de iluminat public, 

aprobat prin Ordinul nr. 86 / 2007, ulterior aprobat de CL al UAT Hațeg.   

Caracteristici personalizate  / componente vizate :  

Activitatea desfasurata de catre operator va avea urmatoarele componente :  

- Mentenanta sistemului de iluminat ( anexa 2 ) 

- Activitatea de iluminat festiv ( anexa 3 ) 

 

Costurile sunt prezentate in anelexe la prezenta documentatie.   

 

IV.2.2. Procedura de atribuire  

Conform art. 20 alin. (4) din Legea nr. 230/2006, tipul contractului de delegare a gestiunii, 

forma, conținutul și anexele acestuia se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, 

coroborat cu Legea nr. 98/2016 sau ale Legii nr. 100/2016.  

Având în vedere datele de intrare, precum și datele de ieșire prezentate în Studiul de 

fundamentare, Consultantul recomandă încheierea unui contract de concesiune, potrivit 

procedurii detaliate la art. 50 și urm din Legea nr. 100/2016,  în funcție de valoarea contractuală 

rezultată pe durata a 5 ani.  

    



Contractul de concesiune se va atribui prin aplicarea unei proceduri simplificate off-line în cazul 

în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragul prevăzut la art. 2 alin. (2)  

din Legea nr. 100/2016: 25.013.925 lei.  

În procesul delegării, potrivit art. 21 din Legea nr. 230/2006, U.A.T. Orașul Hațeg păstrează 

prerogativele 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.  

Activitățile de monitorizare și control privind modul de respectare de către operatori a 

condițiilor de emitere și menținere a licențelor revin A.N.R.S.C., iar indicatorii de performanță 

stabiliți în contractul de delegare a gestiunii revin U.A.T.-ului.  

În sensul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, organizarea și desfășurarea procedurii de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de iluminat public, se va face în 

baza unei documentații de atribuire elaborate de delegatar, în conformitate cu dispozițiile Legii 

nr. 100/2016, act normativ aplicabil prezentului scenariu.  

În acord cu art. 29 alin. (10) din Legea nr. 51/2006, contractul de delegare va fi însoțit în mod 

obligatoriu de următoarele anexe:  

o caietul de sarcini privind furnizarea / prestarea serviciului; 

 o regulamentul serviciului;  

o situația existentă a sistemului de iluminat public stradal;  

o procesul-verbal de predare-preluare a situației existente;  

o indicatorii tehnici corelați cu țintele / obiectivele asumate la nivel național.  

  

IV.2.3 Procesul de selectare  

Prin contractul de delegare, U.A.T. Orașul Hațeg, în calitate de delegatar, atribuie, prin una 

dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de 

delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a presta integral 

serviciul de iluminat public ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv 

dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

serviciului. Operatorul care se încadrează și respectă cerințele Caietului de sarcini, precum și 

asumarea Contractului de delegare a gestiunii și a legislației aferente, va presta activitățiile de 

mentenanță ale serviciului de iluminat public în baza aprobării de către consiliul local și în baza 

următoarelor licențe:  

- licență A.N.R.S.C.   

- licență A.N.R.E.   

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public va cuprinde în mod obligatoriu 

clauzele prevăzute de art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, cu mențiunea că anumite clauze, 

conform textului legal, pot produce efecte „după caz”, astfel Autoritatea are libertatea de 

stabili în final aplicabilitatea clauzelor respective.   

Clauzele care au aplicabilitate după caz, sunt următoarele:  

- art. 29 alin. (11) lit. k) compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina 

delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a 

compensației, precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei 

supracompensații; - art. 29 alin. (11) lit. m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după 

caz;  



- art. 29 alin. (11) lit. r) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la 

încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor 

rezultate din investițiile realizate;  

- art. 29 alin. (11) lit. v) alte clauze convenite de părți, după caz.  

  

Expunere de motive, în vederea aplicării Scenariului 2:  

  

 Gestiunea delegată se va putea realiza prin intermediul unor operatori de drept 

privat sau a unui singur operator, în funcție de forma finală a contractului încheiat, 

acești operatori fiind societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, cu capital social 

public, privat sau mixt;  

  

 U.A.T Orașul Hațeg va transfera în baza contractului de mentenanță prin 

concesionare a sistemului de iluminat public, sarcinile și responsabilitățile proprii cu 

privire la prestarea serviciului.  

  

 U.A.T Orașul Hațeg își păstrează prerogativele 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, respectiv dreptul de a aproba, a supraveghea și 

a controla modul de fundamentare a tarifelor și respectarea metodologiei de 

stabilire, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator/i, 

calitatea și eficiența serviciului prestat, corespunzător indicatorilor de performanță 

a serviciului, precum și modul de administrare, de exploatare, de conservare și de 

menținere în funcțiune, dezvoltarea și/sau modernizarea sistemului de iluminat 

public.  

  

 Pe durata derulării contractului de delegare, bunurile mobile sau imobile aparținând 

domeniului public ori privat al U.A.T Orașul Hațeg, vor fi întreținute și supuse unei 

mentenanțe de către operatorul delegat.  

  

 Operatorul va presta serviciul condiționat de existența unor garanții profesionale și 

financiare, precum și de indicatori de performanță și un nivel prestabilit al tarifelor 

aplicate. Totodată, prestarea serviciului va respecta condiții de calitate și cantitate 

corespunzătoare. Toate acestea constituie criteriile principale care stau la baza 

atribuirii contractului subsecvent.  

  

CONCLUZIE  

Luând în considerare argumentele expuse, putem constata că U.A.T Orașul Hațeg are 

posibilitatea de a încheia contractul de delegare cu un operator care deține deja experiența 

necesară prestării serviciilor de întreținere și mentenanță a iluminatului public. Mai mult decât 

atât, operatorul are în posesie capacitatea tehnică și organizatorică, are la dispoziție resurse 

umane formate pe specializările necesare, dispune de un capital sigur și, caracteristic, este 

solvabil.   



Având ca și temei de plecare pct. III.1 - Date tehnice și economico-financiare, se recomandă ca 

fiind oportun încheierea unui contract de concesiune privind serviciile de întreținere a 

iluminatului public și iluminatului ornamental din Orașul Hațeg, ¸ care să își producă efectele pe 

o perioadă maximală de 5 ani, conform art. 16 coroborat cu art.5 alin(1), lit i) din Legea nr. 

100/2016.  

Contractul de concesiune de servicii  este recomandat ca variantă de delegare a gestiunii 

serviciului de iluminat public din urmatorul motiv :  

 Echipamentele actuale, montate pe stâlpi sunt din generații foarte vechi (AIL tip sodiu) și 

nu se cunoaște în totalitatea gradul de uzură fizică și morală a acestora pentru a putea 

determina eventuale cantități care ar fi supuse înlocuirii; ( nu se aplica in cazul 

aparatelor de iluminat cuprinse in cadrul proiectelor aflate in derulare )  

  



  

IV.3 – Analiză comparativă.  Gestiune delegată prin atribuire directă vs. Gestiune delegată unui operator Extern  

  

Nr. 

crt.  

  

Argumente  

  

A. Gestiune delegată - atribuire  

către un serviciu intern al  

Primăriei Orașului Hațeg ori unei 

societăți înființată în baza Legii  

nr. 31/1990  

B. Gestiune delegată unui 

operator Extern  

Avantaje  Dezavantaje  

1  Argumente 

juridice  

- înființarea și gestionarea unui 

serviciu public propriu în cadrul primăriei;  

- licențierea  serviciului 

 de  către  

A.N.R.S.C.;  

- angajarea și / sau formarea unui  

personal specializat;  

- dotarea corespunzătoare cu 

autovehicule și produse specifice, în 

vederea prestării serviciului și efectuării 

lucrărilor de mentenanță, întreținere;  

- cheltuieli neprevăzute;  

- plăți salariale ale personalului;  

- extindere și investiții ale 

sistemului de iluminat public asumate de 

autoritate.  

  

  

  

  

Timp estimativ de intrare în legalitate:   

[cel puțin 12 luni]  

- sarcinile și responsabilitățile cu 

privire la prestarea serviciilor de 

întreținere a iluminatului public și 

iluminatului ornamental, revin  

operatorului economic extern;  

- autoritatea își păstrează 

prerogativele privind adoptarea 

politicilor și strategiilor de dezvoltare a 

serviciului, respectiv a programelor de 

dezvoltare a sistemului de iluminat 

public, precum și drepturile și 

competențele prevăzute de lege;  

- operatorul va fi condiționat de 

respectarea unor garanții profesionale 

și financiare, de indicatori de 

performanță și un nivel prestabilit al 

tarifelor aplicate.   

  

  

Timp estimativ de intrare în legalitate:   

[maxim 6 luni]  

 A.    A.   

- U.A.T. Orașul Hațeg, în 

urma înființării serviciului intern sau 

a operatorului economic în baza 

Legii nr. 31/1990, îi va reveni în 

responsabilitate prestarea și 

menținerea serviciului și a  

sistemului de iluminat;  

- autoritatea va avea un 

control nemărginit din punct de 

vedere al  

investițiilor și cheltuielilor;  

- posibilitatea de a accesa 

programe/fonduri structurale  

destinate autorităților publice;  

- inexistența unui profit se 

concretizează în tarife mai reduse 

pentru beneficiarii finali;  

  

B.  

- Toată activitatea de 

prestare a serviciilor întreținere și 

reparații, revin operatorului 

economic;  

- în cazul înființării 

serviciului sau a unui operator 

economic, autoritatea are obligația 

obținerii unei licențe din partea 

A.N.R.S.C., clasa 3, având un număr 

mai mic de 50.000 de locuitori, 

conform art. 10 lit. c) din H.G. nr. 

745/2007;  

- în cazul înființării unui 

operator economic, acesta ar trebui 

furnizeze fonduri și garanții, aidoma 

unui delegat indirect;  

- ca serviciul să existe și să 

devină operațional, sunt necesare 

costuri suplimentare cu personalul 

și dotări de echipamente și utilaje:  

1 autoșasiu PRB și 1 mijloc de 

transport-autoturism, autoutilitar, 

conform Anexei nr. 11 din H.G. nr. 

745/2007, personal, cursuri de 

formare a personalului, autorizarea 

și licențierea activității.  

I  
Gestionare  

   

Administrare  

  

Exploatare  

  

Întreținere  

  

 Finanțare și 

realizare a 

investițiilor  

  

 



Nr. 

crt.  

  

Argumente  

  

A. Gestiune delegată - atribuire 

directă către un serviciu intern al  

Primăriei Orașului Hațeg ori unei 

societăți înființată în baza Legii  

nr. 31/1990  

B. Gestiune delegată unui 

operator Extern  

Avantaje  Dezavantaje  

    - Autoritatea controlează 

serviciul prestat și reglementează 

astfel încât operatorul să se 

conformeze la cerințele asumat prin 

contract;  

- În calitate de delegatar, 

autoritatea poate optimiza de la 

început prevederile contractului, 

având un control prestabilit și 

calculat asupra deciziei finale și, 

implicit, a prevederilor contractului 

încheiat cu delegatul;  

- Serviciile de întreținere a 

iluminatului public și iluminatului 

ornamental vor trece în 

responsabilitatea operatorului.  

  

 B.   

- contractul care se atribuie 

în executarea concesiunii nu poate fi 

încheiat decât între Autoritate și 

operatorul economic, parte a  

acordului respectiv;  

- delegarea gestiunii unui 

operator extern presupune 

negocierea contractului și 

impunerea unor condiții creionate 

de autoritate, în legătură cu 

organizarea, gestionarea și 

investițiile aferente sistemului de 

iluminat;  

- pe toată perioada 

contractuală, U.A.T Orașul Hațeg își 

va asuma un rol de administrator, 

negociator și supraveghetor a 

îndeplinirii serviciului cu respectarea 

condițiilor contractuale.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr. 

crt.  

  

Argumente  

  

A. Gestiune delegată - atribuire 

directă către un serviciu intern al  

Primăriei Orașului Hațeg ori unei 

societăți înființată în baza Legii  

nr. 31/1990  

B. Gestiune delegată unui 

operator Extern  

Avantaje  Dezavantaje  

 II  

Perioada 

delegării  

serviciului  

  

În cazul gestiunii directe, U.A.T. este 

obligată ca, periodic, respectiv o dată la 

5 ani, să facă analize privind eficiența 

economică a serviciului, respectiv să 

schimbe modalitatea de gestiune a 

serviciului, după caz - art. 32 alin. (3) din 

Legea nr. 51/2006.  

  

  

  

  

  

  

5 ani [termen recomandat]  

Durata contractului de delegare a 

gestiunii este de 5 ani - art. 16 coroborat 

cu art.5 alin(1), lit i) din Legea nr. 

100/2016 

Contractul se atribuie în executarea unei 

concesiuni 

  

  

  

  

  

  

  

  

5 ani [termen recomandat]  

  

 A.    A.   

- Contractul de delegare ar 

putea fi încheiat pe o perioadă de 5 

ani (termen recomandat).   

  

B.  

- Durata concesiunii nu va 

putea depăși 5 ani. Cu toate 

acestea, Autoritatea are o 

siguranță din punct de vedere 

contractual, întrucât are 

obligația de a atribui contractele 

de achiziție publică numai cu 

respectarea condițiilor tehnice și 

financiare stabilite în acordul 

respectiv.  

  

- Trebuie avut în vedere faptul că 

perioada de 5 ani are doar 

caracter de recomandare.  

Serviciile de întreținere ar putea 

fi prestate de un serviciu intern 

al UAT Orașul Hațeg, dar care ar 

necesita costuri mult mai mari, 

față de scenariul în care serviciile 

sunt atribuite unui operator 

economic extern, care deține 

experiența și dispune de 

personalul și dotările necesare.  

  

B.  

Clauzele contractului atribuit în 

executarea concesiunii nu pot în 

nici un caz să aducă modificări 

substanțiale termenilor și 

condițiilor stabilite inițial prin 

acordul respectv.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr. 

crt.  

  

Argumente  

  

A. Gestiune delegată - atribuire 

directă către un serviciu intern al  

Primăriei Orașului Hațeg ori unei 

societăți înființată în baza Legii  

nr. 31/1990  

B. Gestiune delegată unui 

operator Extern  

Avantaje  Dezavantaje  

 III  

Licențierea 

serviciului  

Licența se acordă, în baza art. 9 din H.G. 

nr. 745/2007, următoarelor categorii de 

solicitanți:  

- U.A.T.-ului sau unei structuri 

proprii a acesteia cu personalitate 

juridică; - asociaților de dezvoltare 

comunitară;  

- societăților comerciale înființate 

de  

U.A.T. sau de A.D.I., cu capital social al 

U.A.T.-ului;  

- societăților comerciale cu capital 

social privat sau mixt.   

  

Licența este obligatorie pentru 

funcționarea serviciului.  

În aceeași măsura, activitatea 

operatorului extern intră sub incidența 

art. 9 din H.G. nr. 745/2007.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Licența este obligatorie pentru 

funcționarea serviciului.  

 A.    A.   

- Licențierea serviciului și 

posibilitatea formării personalului 

care să rămână în comunitate pe 

perioada derulării contractului.  

  

B.  

- Costurile în legătură cu 

acordarea licenței și tariful anual 

pentru menținerea licenței revin în 

sarcina exclusivă a operatorului 

extern și pe cheltuiala acestuia.  

- Conform Anexei nr. 8, lit. 

A.1., poziția 28 din H.G. nr. 

745/2007, tariful pentru acordarea 

licenței de tip clasa 3, respectiv 

tariful anual pentru menținerea 

licenței este de 3.140 lei - A.N.R.S.C.  

- În vederea pregătirii 

dosarului pentru licențiere, în caz de 

necesitate, U.A.T. va apela la 

serviciile unui consultant de 

specialitate.  

  

B.  

- Nu se identifică dezavantaje 

pentru Autoritate, întrucât costurile 

sunt suportate de operator.  



IV.4. – Înființarea unui serviciu intern de operare a sistemului de iluminat public. 

Perioada serviciului - 5 ani  

    
 În vederea aplicării Scenariului 1, UAT Orașul Hațeg va trebuie să suporte următoarele 

cheltuieli, cu valori estimative:  

  

Categorie  Descriere  Nr.  Valori  

Resurse umane  

Contabilitate  1  4.000 lei / lună  

Secretariat  1  3.500 lei / lună  

Inginer șef serviciu  1  7.500 lei / lună  

Electrician întreținere / intervenții / reparații  1  5.000 lei / lună  

Operator utilaj  1  4.000 lei/lună  

Cheltuieli salarizare  Total   20.000 lei / lună  

Formare profesională  Cursuri și specializări  -  3.500 lei / an  

Birou  

(utilități+consumabile)  

birou pentru serviciul de contabilitate și 

secretariat  1  800 lei / lună  

Parc auto1  

Autoșasiu PRB  1  150.000 lei  

Mijloace de transport (autoturism, autoutilitară 

etc.)  1  80.000 lei  

Scule / Dispozitive  Truse de scule specifice activităților  1  20.000 lei  

Autorizări / licențe  

1. Licență clasa 3 -  emitent: A.N.R.S.C.2  

2. Autorizare electrician3  

3. Atestate4  

  

 1. 3.140 lei / an  

2. 400 lei  

3. 4.500 lei  

  

  

  

Pentru înființarea serviciului public cu personalitate juridică sau pentru delegarea gestiunii 

serviciului către o societate înființată de UAT, costurile s-ar ridica la 250.000,00 lei fără TVA, 

reprezentând costurile efective cu achiziția bunurilor necesare pentru desfășurarea activității 

de mentenanță.  

                                                      
1 Anexa nr. 11 din H.G. nr. 745/2007.  
2 Anexa nr. 8, pct. 28 din H.G. nr. 745/2007.  
3 Anexa 3, tab. 1 din Ordinul nr. 223/2020.  
4 Anexa 2, tab. 1 din Ordinul nr. 223/2020.  



Pentru funcționarea serviciului public cu personalitate juridică sau pentru delegarea gestiunii 

serviciului către o societate înființată de UAT, costurile pe perioada de un an, respectiv pe 5 ani 

sar fi următoarele:  

  

Indicator  Lunar  Anual  Cost / contract  Valori pe 5 ani  

Salarii personal  20,000.00   240,000.00      1,200,000.00   

Cursuri        3,500.00   3,500.00   

Birou (utilități / consumabile)  800.00   9,600.00      48,000.00   

Licențe ANRSC     3,140.00      15,700.00   

Autorizări personal        4,900.00   4,900.00   

  TOTAL 5 ani  1,272,100.00   

Prin analiza efectuată la pct. IV.4. se constată o balanță negativă din punct de vedere a 

avantajelor în cazul unei gestiuni directe a serviciului de iluminat public, întrucât ar presupune  

un nivel de dificultate mult prea ridicat pentru U.A.T., concretizat în mai multe aspecte:  

 legat de înființarea și gestionarea unui serviciu public propriu în cadrul primăriei (situația 

impune extinderea organigramei);  

 legat de înființarea unei societăți comerciale aflată în subordinea Consiliului Local (situația 

impune înființarea unei societăți comerciale și numirea unui administrator extern,);  

 necesitatea angajării sau formării unei categorii de personal specializat;  

 în vederea prestării serviciului și lucrărilor de mentenanță și întreținere, apare necesitatea 

dotării corespunzătoare cu autovehicule și echipamente;  

 apariția unor cheltuieli neprevăzute cu dotările, care s-ar putea transforma într-o sarcină  

mult prea mare pentru bugetul Orașului Hațeg;  

 plăți salariale ale personalului aferent fie serviciului public, fie societății administrate de  

CL;  

 
 

Capitolul V - Concluzii și recomandări privind modul de administrare a 

serviciului și sistemului de iluminat public: motive de ordin 

administrativ, economic, financiar, social și de mediu  
  



 

V.1. – Motive de ordin administrativ  

Temei legal  

 
• Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot 

ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități 

publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și 

exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care 

compun sistemele de utilități publice. 

  

• Autoritățile administrației publice locale au competențe partajate cu autoritățile 

administrației publice centrale și cu autoritățile de reglementare competente în ceea ce 

privește reglementarea, monitorizarea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice. 

  

• În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice 

autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu acestea [...]. 

  

 Art. 8 Legea nr. 230/2006 

  

• Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționarii serviciului de  

iluminat public la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și înființarea, 

dezvoltarea,  modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră 

în competența  exclusiva a autorităților administrației publice locale. 

• Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat  

public pe criterii de competitivitate și eficienta economica și manageriala, având ca obiectiv  

atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliti prin contractul de  

delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii 

directe. 

  

Organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public local trebuie să se asigure îndeplinirea 

obligațiilor de serviciu public, prin stabilirea unor piloni, care reprezintă exigențe/cerințe 

fundamentale, conform informațiilor prezentate la Capitolul III și IV.  

Conform datelor actuale, sistemul de iluminat public local din Orașul Hațeg este gestionat 

printr-un contract de servicii de întreținere, încheiat anual cu un operator autorizat.  

Infrastructura se află într-o stare necorespunzătoare, acesta fiind motivul pentru care 

autoritatea executivă a inițiat un proiect coplex de modernizare a sistemului de iluminat.  

Legea nr. 51/2006 Art. 8 



V.2. – Motive de ordin economic, social și de mediu în vederea justificării realizării 

serviciului de iluminat public local  

  

Având în vedere că s-a propus aplicarea Scenariului 2 conform prezentului Studiu, și anume 

delegare gestiunii serviciului de iluminat public local unui operator economic extern, această 

delegare se fundamentează pe ideea că operatorul nu va beneficia de ajutor de stat sau 

compensații de la bugetul local al U.A.T. Orașul Hațeg  

  

 
- întreținerea și mentenanța sistemului de iluminat public, asigură funcționarea unui iluminat 

bazat pe standarde moderne și eficiente;  

- nivelul de iluminare aflat sub valorile recomandate determină o creștere rapidă a 

pierderilor neprevăzute și / sau indirecte;  

- un sistem de iluminat public adaptat traficului și condițiilor meteo, are drept consecință 

realizarea de economii semnificative cu privire la consumul de energie electrică5;  

- posibilitatea punerii în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și 

peisagistice ale Orașului Hațeg, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor 

legale sau religioase;  

- sistemul de iluminat adaptat corespunzător soluțiilor moderne din prezent, are 

caracteristică principală de a fi mai economic decât sistemele clasice de iluminat.  

  

 
- iluminatul asigură un grad mai mare de securitate pentru cetățenii Orașului Hațeg și 

populație, în general;  

- participanții la trafic beneficiază de un cadru mai sigur și predictibil, datorită luminozității 

clare și care se adaptează la condițiile traficului;  

- ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vietii;  

- creșterea gradului de securitate individuala și colectiva în cadrul comunităților locale, 

precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;  

- prin iluminatul stradal în zonele nelocuite sau mai puțin locuite, se asigură o prevenire a 

infracționalității.  

  

 

 

                                                      
5 Sursa: A comparative study of fluorescent and LED lighting in industrial facilities, C Perdahci PhD,  H C Akin BSc, O 

Cekic Msc, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/154/1/012010  

  

  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/154/1/012010
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/154/1/012010
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/154/1/012010
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/154/1/012010
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/154/1/012010


 
- o caracteristică generală a sistemului de iluminat adaptat conform cerințelor de 

modernizare este aceea că aduce o contribuție la protejarea mediului prin reducerea 

emisiilor de CO2;  

- utilizarea surselor și cu eficiență luminoasă ridicată, în special prin introducerea largă a 

lămpilor cu vapori de sodiu de joasă şi înaltă presiune (în cazul în care lămpile cu vapori de 

mercur de înaltă presiune ar fi înlocuite cu orice tip de lampă existentă pe piaţă îndeplinând 

parametri de eficiență, se estimează o creştere a eficienţei energetice cu 30% – 70%);  

- conform Directivei nr. 27 din 2012 a Parlamentului European și a Consiliului 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/CE6, se stabilește un cadru comun de măsuri pentru 

promovarea eficienței energetice pe teritoriul Uniunii, cu scopul de a asigura atingerea 

obiectivelor principle ale Uniunii privind eficiența energetică cu 20% pentru anul 2020 și a 

obiectivelor sale principale privind eficiența energetică de cel puțin 32,5% pentru anul 

2030;  

- conform art. 1 alin. (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, până în anul 

2020, se stabilește o țintă națională indicativă de reducere a consumului de energie cu 19%. 

În acest sens, iluminatul public stradal reprezintă de asemenea un important factor de 

protejare a mediului, prin adoptarea unor soluții eficiente aferente infrastructurii și 

serviciului.  

  

Capitolul VI - Fezabilitatea tehnico-economică  
 

  

Acest capitol este dedicat exclusiv analizei tehnico-economice și de eficiență a costurilor de 

întreținere și mentenanță pentru serviciul de iluminat public din Orașul Hațeg prin aplicarea 

Scenariului 2, adică delegarea gestiunii către un operator extern.  

  

 

VI.1 – Fezabilitatea TEHNICĂ   

(1) În prezent, serviciul de iluminat public nu este organizat și gestionat conform 

prevederilor legale în materie, fiind efectuată doar o administrare indirectă în baza unui 

contract de prestări servicii.  

(2) Infrastructura de bază a iluminatului public din Orașul Hațeg este alcătuită conform 

datelor din Anexa nr. 1 la prezentul studiu.  

                                                      
6 Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20210101&from=EN   

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20210101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20210101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20210101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20210101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20210101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20210101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20210101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0027-20210101&from=EN


(3) Aprinderea iluminatului public se realizează prin punctele de aprindere, acestea fiind 

echipate cu ceasuri programabile, sistemul fiind pus în funcțiune în mod automat. 

Funcționalitatea sistemului este zilnică - în timpul verii, aprinderea are loc la ora 21:00, iar 

stingerea la ora 06:00, iar în timpul iernii, aprinderea are loc la ora 17:00 iar stingerea la ora 

07:00.  

(4) Energia electrică pentru iluminatul public este asigurată pe baza unui contract de 

furnizare de energie electrică, încheiat între U.A.T. Orașul Hațeg și furnizorul actual. 

(5) Sistemul de iluminat public, în întregime, format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, 

elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, 

accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și 

măsurare utilizate pentru iluminatul public, se află pe teritoriu administrativ al uat-ului.  

(6) Calitatea iluminatului artificial destinat căilor de circulație rutieră și pietonală, 

conform Normativului pentru proiectarea sistemului de iluminat rutier și pietonal (Indicativ NP-

062-02) se face printr-un control și o evaluare a ambientului luminos, conform unor criterii de 

calitate, prin menținerea acestora în limitele impuse de norme și/sau standarde sau respectând 

recomandările specialiștilor din domeniu.   

  

 VI.2 – Fezabilitatea ECONOMICĂ   

Această secțiune este analizată din punct de vedere a fezabilității gestiunii prin delegarea 

serviciului unui operator economic extern, în acord cu Scenariul 2.  

  

 
• Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice,  
precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează 

pe  criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării  

activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale  

operatorilor și, după caz, din alocații bugetare. 

  
• În raport cu operatorii, autoritățile administrației publice locale au, pe lângă drepturile  
prevăzut în Legea nr. 51/2006, și dreptul de a verifica respectarea clauzelor de administrare,  
întreținere și predare a bunurilor publice sau private aferente serviciului. 

 

Art.99 alin.(1)și (2) din H.G. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 100/2016 

  Concedentul trebuie să definească prin contractul de concesiune nivelul de performanţă şi 

de calitate al activităţilor pe care concesionarul urmează să le efectueze, precum şi modul în 

  
Legea nr.  230 /2006 Art. 12. alin. (1) 

Legea nr. 51 /2006 Art. 43  alin.  (1) 



care acesta trebuie să răspundă în eventuale situaţii de urgenţă, stabilind în acest sens 

indicatori relevanţi şi măsurabili pe baza cărora se va realiza verificarea modului de respectare 

a obligaţiilor contractuale.  

 Clauzele contractuale trebuie să prevadă dreptul concedentului de a verifica îndeplinirea 

cerinţelor de performanţă şi calitate a activităţilor realizate de concesionar, asigurându-se în 

acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte.   

Stabilirea valorii pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public se face potrivit 

formulei7:   

   V = C(t) + p, unde:  

 V - valoarea stabilită a activităţilor specifice serviciului de iluminat public pentru o  anumită 

perioadă;  

  C(t) - cheltuieli totale;  

 p - profit.  

Potrivit art. 10 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 77/2007, valoarea activităţilor specifice serviciului de 

iluminat public se stabileşte pentru operatorii nou-intraţi pe piaţa acestor servicii, precum şi 

pentru cei care încheie contracte de delegare a gestiunii cu autorităţile administraţiei publice 

locale.  

Valoarea activităţilor specifice serviciului de iluminat public se determină de către operatori, 

luând în calcul numai cheltuielile care sunt specifice activităţii respective.  

Fundamentarea costurilor fiecărei activităţi în parte se face pe baza cheltuielilor materiale, 

cheltuielilor salariale şi a cheltuielilor operaţionale.  

Fundamentarea valorii pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public stradal, în 

situația delegării gestiunii prin atribuirea unui contract de concesiune pe o durată de cinci (5) 

ani este prezentată în Anexa nr. 2 la prezentul studiu [FIȘĂ DE FUNDAMENTARE_tarife 

estimative activități de mentenanță ILUMINAT PUBLIC STRADAL (IPS)].  

Fundamentarea valorii pentru activitățile specifice serviciului de iluminat festiv, în situația 

delegării gestiunii prin atribuirea unui contract de concesiune pe o durată de cinci (5) ani este 

prezentată în Anexa nr. 3 la prezentul studiu [FIȘĂ DE FUNDAMENTARE_tarife estimative 

activități de mentenanță ILUMINAT FESTIV (IF)].  

 

 

În urma analizării datelor de ieșire din Fișa de fundamentare, Consultantul propune următorii 

indicatori financiari pentru contractul de concesiune:  

 

 

 

 

                                                      
7 Conform art. 11 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 77/2007  



INDICATORI  LEI   

I. Cantități și valori  Contract de concesiune aferent 

serviciului de iluminat public  

( intretinere/mentenanta ) 

365.886,00 180 ore / an 

900 ore / total 

contract 

406.54 lei / ora 

II. Cantități și valori minime Contract de concesiune  

aferent serviciului de iluminat festiv ( montare – 

demontare )  

150.000,00 30.000 lei / sezon  

III. TOTAL 515.886,00 Cost total delegare / 

5 ani 

  

 In cazul in care in urma aparitiei unor situatii deosebite numarul de ore necesare interventiilor este mai 

mare decat cel prevazut in contract, numarul de ore suplimentare se va factura separat, in baza 

documentelor justificative. 

In ceea ce priveste materialele necesare activitatii de intretinere/mentenanta a iluminatului 

public si inchirierea/achizitionarea de echipamente pentru iluminatul festi, acestea vor face 

obiectul unor alte procedure, in functie de necesitati si disponibilitatile financiare existente . 

 

VI.3 – Stabilirea și ajustarea PREȚULUI CONTRACTULUI și a TARIFELOR pentru activitățile 

serviciului de iluminat public  

Normele metodologice aprobate prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 77/2020 stabilesc modul de calcul al 

valorii activităților specifice pentru serviciul de iluminat public.  

Valorile activităților specifice pentru serviciul de iluminat public trebuie să asigure atât 

viabilitatea economică a operatorului prestator a serviciului, cât și interesele utilizatorilor.  

Activitatea specifică serviciului de iluminat public din UAT Orașul Hațeg va cuprinde un singur 

element, respectiv cel de întreținere (mentenanță), conform art. 3 alin. (3) lit. a) din Ordinul 

A.N.R.S.C. nr. 77/2020, si nu va impune concesionarului prestarea si altor servicii decat cele 

prevazute in contract. 

Valoarea estimată a Contractului este de  515.886,00 lei, fără TVA, din care:  

I. prețul pentru serviciul de întreținere-mentenanță a sistemului de iluminat public pe întreaga 

durată a contractului ( 5 ani ) este de 365.886,00 lei, fără TVA;  

II. prețul pentru activitatea de montare-demontare a iluminatului festiv pe întreaga durată a 

contractului ( 5 ani ) este de 150.000 lei, fără TVA.  

 

Tarifele au fost stabilite și prezentate în Anexele nr. 2 și nr. 3, astfel:  

 Tarif mediu pentru activitățiile de întreținere-mentenanță iluminat public stradal: 406.54 

lei / ora;  

 Tarif mediu pentru activitățiile de montare-demontare a iluminatului festiv: 416.66 lei / 

ora;  



  

Ajustarea prețului contractului, respectiv a tarifelor ofertate se va efectua în conformitate cu 

prevederile Ordinului 77 / 2007, astfel:  

                

   

 

     

 

(1) Valoarea activităţilor specifice serviciului de iluminat public se poate ajusta, la 

solicitarea operatorilor, în raport cu evoluţia indicelui preţurilor de consum sau a altui 

parametru de ajustare, prevăzut în contractul de delegare a gestiunii, în baza cererilor de 

ajustare, însoţite de documentaţia de fundamentare.  

Specificaţie  

 Întreţinere activitate  

Actual  Propus  Creştere %  

Cheltuieli materiale, din care:           

- materii prime şi materiale           

- amortizarea           

- alte cheltuieli materiale           

Cheltuieli cu munca vie, din care:           

- salarii           

- CAS           

- fond şomaj           

- CASS           

- fond de risc           

- cotă de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii           

- fond garantare creanţe salariale           

Cheltuieli operaţionale (utilaje etc.)           

Cheltuieli de exploatare (1+2+3)        
DELTA(v) = 

creşterea valorii  

Profit           

. Valoare activitate de iluminat public (I+II), exclusiv TVA  V0  
V1 = V0 +  

DELTA(v)  

DELTA(v) = 

creşterea valorii  



(2) Nivelul rezultat al valorii aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat public 

nu poate depăşi nivelul actual ajustat cu indicele de creştere al parametrului de ajustare.  

(3) Nivelul valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public se determină avându-

se în vedere influenţele reale primite în costuri, ca urmare a evoluţiei preţurilor şi tarifelor din 

economie.  

(4) Fundamentarea costurilor fiecărei activităţi în parte se face pe baza cheltuielilor 

materiale, cheltuielilor salariale şi a cheltuielilor operaţionale.  

  

Ajustarea valorii pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public se face potrivit 

formulei:  

V(1) = V(0) + delta(V), unde:  

V(1) - valoarea ajustată a activităţilor specifice serviciului de iluminat public; 

 V(0) - valoarea actuală a activităţilor specifice serviciului de iluminat public;  

delta(V) - creşterea valorii aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat public;  

delta(V) = [delta(ct) + delta(ct) x r%], unde:  

delta(ct) - creşterea cheltuielilor totale ca urmare a ajustărilor intervenite în costuri; 

r% - cota de profit.  

  

(5) Valoarea activităţilor specifice serviciului de iluminat public se poate modifica în 

următoarele situaţii:  

a) la modificarea majoră a costurilor, determinate de realizarea modernizării sistemului de 

iluminat public, în vederea îmbunătăţirii calitative a serviciului de iluminat public;  

b) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor 

materiale, a cheltuielilor cu protecţia mediului şi a cheltuielilor de securitate şi sănătate a 

muncii.  

(6) Fundamentarea costurilor fiecărei activităţi în parte se face pe baza cheltuielilor 

materiale, cheltuielilor salariale şi a cheltuielilor operaţionale.  

  

Modificarea valorii pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public se face potrivit 

formulei:  

V(1) = V(0) + delta(V), unde:  

V(1) - valoarea modificată a activităţilor specifice serviciului de iluminat public;  

V(0) - valoarea actuală a activităţilor specifice serviciului de iluminat public;  

delta(V) - creşterea valorii aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat public; 

 delta(V) = [delta(ct) + delta(ct) x r%], unde:  

delta(ct) - creşterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri; 

r% - cota de profit.  

  



Capitolul VII - Durata contractului  
  

Autoritatea publică este obligată să estimeze durata contractului de delegare în raport cu o 

prognoză care să evidențieze argumentele și punctele-cheie, în baza cărora se va stabili durata 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. Durata derulării contractului 

se estimează ținând cont de necesitatea garantării stabilității economice și financiare a 

serviciului.  

  

U.A.T. Orașul Hațeg, conform art. 33 alin. (2) lit. b) și c) din Legea nr. 51/2006 adoptă în 

maximum 30 de zile hotărârile necesare pentru asigurarea prestării serviciului de iluminat 

public în oricare dintre următoarele situații:  

- încetarea înainte de termen a contractului de delegare a gestiunii;  

- neacordarea, retragerea sau încetarea valabilității licenței.  

  

Potrivit art. 10 lit. h) din Legea nr. 230/2006, U.A.T. Orașul Hațeg poate adopta hotărâri sau 

dispoziții cu privire la rezilierea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii serviciului 

pentru încălcarea repetată a clauzelor acestuia și pentru nerespectarea indicatorilor de 

performanță a serviciului.  

Având în vedere art. 91 alin. (1) din H.G.867/2016, Entitatea contractantă are obligaţia de a 

încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind 

câştigătoare, pe baza propunerii tehnice şi a propunerii financiare cuprinse în respectiva 

ofertă.CONCLUZIE  

  

Pentru aceste considerente, încheiererea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

iluminat public din Orașul Hațeg, va îmbrăca forma unei concesiuni și va fi realizată în baza art. 

29 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, art. 16 alin.  (1) lit. b) din Legea nr. 230/2006, în baza art. 88 

din Legea 100/2016 coroborat cu art. 73 din H.G.867/2016, precum și cu respectarea celorlalte 

norme aplicabile în materie.    

Trebuie avut în vedere faptul că decizia finală este adoptată de Consiliul Local, în calitate de 

autoritate deliberativă a U.A.T Orașul Hațeg și care va decide în cele din urmă care va fi durata 

delegării serviciului, potrivit competențelor ce rezidă din art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006.  

Se recomandă ca durata pe parcursul căreia concesiunea să își producă efectele să fie de 5 ani, 

astfel cum este legiferat. 

  

Capitolul VIII - Modul de calcul al redevenței  
  

Temei legal  



 
 • Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care 

unitățile  administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, 

atribuie,  prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui 

operator, în  calitate de delegat [...], dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu 

de utilități  

   publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a 

 administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității 

 furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. 

  

Legiuitorul, potrivit Legii nr. 51/2006, stabilește cadrul legal în care oferă posibilitatea autorității 

contractante de a stabili ca gestiunea unui serviciu public să fie efectuată în schimbul unei 

redevențe. Pe cale de consecință, redevența nu presupune o reglementare legală cu caracter 

imperativ.  

Având în vedere că serviciul de întreținere a iluminatului public și iluminatului ornamental nu 

reprezintă o activitate care să aducă avantaje pecuniare (venituri) semnificative delegatului, 

fiind un serviciu care, în genere, necesită doar o activitate de întreținere, presupune numai 

cheltuieli legate de consumul de energie electrică și reparații / întrețineri ale sistemului.   

Eficiența gestionării unui astfel de serviciu se regăsește în reducerea cheltuielilor cu consumul 

de energie electrică și în legătură cu repararea / înlocuirea elementelor componenete ale 

sistemului.   

Raportat la raționamentul de mai sus, este recomandat ca operatorul economic în calitate de 

delegatar, să plateasca o redeventa de 1% pe an din valoarea contractului. 

  

  

Capitolul IX - Indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat 

public  
  

Temei legal  

  

  
• [...] autoritățile administrației publice locale păstrează, în conformitate cu competențele ce le 

 revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de 

 dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilități publice, 

 precum și obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se realizează 

   serviciile de utilități  publice, respectiv: 

Legea nr. 51/2006 Art. 3 2 alin. ( 1 ) lit. c) 

  

  Legea nr. 51/2006 Art. 29 alin. (7) 



 c) indicatorii de performanță ai serviciilor   furnizate/prestate. 

 
• Indicatorii de performanță se stabilesc cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru al 

 serviciului și se aproba în baza unui studiu de specialitate care va ține seama cu prioritate de  
necesitățile comunităților locale, de starea tehnică și de eficiența sistemului de iluminat  public 

existent. 

  
• Consiliile locale [...] vor 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. 

 

Conform art. 3 pct. 3.21-3.22 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 86/2007, există două tipuri de indicatori 

de performanță, după cum urmează:  

  

Indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru 

care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă 

sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;  

Indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru 

care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă 

condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în 

contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor.  

În acord cu cap. IV din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 86/2007, indicatorii de performanță stabilesc 

condițiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea 

serviciului, avânduse în vedere:   

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;  

b) adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;  

c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor  

locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;  

d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;  

e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi  utilizării 

energiei electrice;  

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele  

naţionale în acest domeniu.  

  

Indicatorii de performanță recomandați se regăsesc în cadrul Regulamentului Serviciului de 

Iluminat Public.   

Legea nr. 230 /2006 Art. 18 alin. (3) 

Legea nr.  230 /2006 Art.  7  alin.  (2) 



 

Capitolul X - Recomandări privind etapele de parcurs pentru 

implementarea Scenariului II din Studiul de fundamentare 

  

Nr. 

crt.  Descriere activitate  

1.  Aprobarea Studiului de fundamentare 

2.  

Elaborarea și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii (concesiunea) care va fi însoțit 

obligatoriu de următoarele anexe:  

- caietul de sarcini privind prestarea serviciului;  

- regulamentul serviciului;  

- inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a U.A.T. Orașul 

Hațeg, aferente serviciului;  

- procesul-verbal de predare-primire a bunurilor mobile și imobile;  

- indicatorii de performanță corelați cu țintele / obiectivele asumate la nivel național.  

3.  
Asigurarea transparenței procedurii de atribuire a contractului de delegare, conform art.62 și 

urm din Legea nr. 100/2016.  

4.  
- Organizarea unei proceduri simplificate - art. 73 alin. (1)  din HG nr. 867/2016;  

 - Stabilirea prin documentele achiziției ca respactiva concesiune să fie încheiat cu un singur 

operator economic.   

5.  Finalizarea procedurii prin semnarea contractului 

  

  

   

Intocmit :  

SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL  

  

 

 

 

Haţeg, __________________ 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ           


