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ORAŞUL HAŢEG  
PRIMAR 

Nr. 14233/99 din 03.06.2022 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de mentenanță a 
iluminatului public stradal, aferente serviciului de iluminat public, prestate de SC Banat 

Electric Company, în unitatea administrativ –teritorială oraşul Haţeg 
 

Proiectul de hotărâre se impune a fi iniţiat pentru aprobarea tarifelor pentru lucrările de 
mentenanță a iluminatului public stradal, aferente serviciului de iluminat public, prestate de 
SC Banat Electric Company, în unitatea administrativ –teritorială oraşul Haţeg, în scopul 
furnizării serviciului în condiţiile legii, a 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 s-a facut prin licitaţie publică, în condiţii de transparenţă, potrivit legii. Sistemul de 
iluminat public în Oraşul Haţeg constă în existenţa unui ansamblu tehnologic şi funcţional, 
descris documentele de atribuire a contractului. 

Contractul de delegare a gestiunii 12334 din 12.05.2022 este un contract încheiat în 
formă scrisă, prin care unitatea administrativ-teritorială, în calitate de delegatar, a atribuit, prin 
una dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate 
de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta 
integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, 
inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară 
aferentă serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz.  
  Contractul de delegare a gestiunii serviciilor in speta de fata este contract concesiune 
de servicii.  

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: 
obiectul contractului, cu indicarea activităţilor din sfera serviciului de utilităţi publice ce 
urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt 
prevăzute în legile speciale; durata contractului; aria teritorială pe care vor fi prestate 
serviciile; drepturile şi obligaţiile părţilor contractante cu privire la furnizarea/prestarea 
serviciului şi la sistemul de utilităţi publice aferent, inclusiv conţinutul şi durata obligaţiilor de 
serviciu public; modul de repartizare a riscurilor între părţi, în cazul contractelor de 
concesiune; natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului; sarcinile şi 
responsabilităţile părţilor cu privire la investiţii/programele de investiţii, precum reabilitări, 
modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanţare a acestora; indicatorii de 
performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului şi modul de monitorizare şi evaluare a 
îndeplinirii acestora; preţurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data 
începerii furnizării/prestării serviciului, precum şi regulile, principiile şi/sau formulele 
de ajustare şi modificare a acestora ... . 

Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activităţi 
din sfera serviciului de utilităţi publice este interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii 
conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activităţi din sfera 
serviciului de utilităţi publice delegat/delegată, se face numai în condiţiile prevăzute de 
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. 

Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată.  
Fata de cele mentionate am rugamintea sa aprobati proiectul de hotarare in forma 

prezentata. 
 
 
 

Primar, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ 

 
 


