
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 99/2022 

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 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 29 iunie 
2022; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 99/2022 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  referatul 
de aprobare al acestuia nr. 14233/99 din 03.06.2022 prin care se propune 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; 

Având în vedere: 
a)hotărârea nr. 10/2018 privind aprobarea înfiinţării, organizării, gestionării, exploatării şi 
monitorizării prestării Serviciului de iluminat public al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara precum 
și hotărârea nr. 22/2022 pentru modificarea şi completarea hotărârii nr. 10/2018; 
b)adresa SC Banat Electric Company SRL, înregistrată la Primăria Haţeg sub nr. 13487 din 
25.05.2022, prin care se solicită 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, atribuite acestei societăţi, prin contract de delegare, 
în urma desfăşurării unei proceduri de licitaţie publică; 
c) contractul de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de iluminat public în oraşul 
Haţeg, înregistrat la Primăria Haţeg sub nr. 12334 din 12.05.2022; 
d)raportul întocmit de biroul administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 15967 din data de 27.06.2022;  
e)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/16245/212 din 29.06.2022; 
f)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 80/16280/226 din 29.06.2022; 

În conformitate cu  prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu 
modificările şi completările ulterioare,  art. 1, alin. (1), alin. (2) lit.f), art.3 alin.(1), art. 4, art. 6-8 
alin. (1), alin. (3) lit.d), lit.d¹), lit. i), art. 9 alin. (1), lit.a), lit. c)-d), art. 22, art. 23 alin. alin. (1) 
lit.a) teza II, lit. b), art. 29, art. 30 alin. (1)  din Legea nr. 51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului 
Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 
funcţionare al serviciului de iluminat public,  ale Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 
pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de iluminat public, ale Ordinului comun 
A.N.R.E./A.N.R.S.C. nr.5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind 
folosirea infrastructurii sistemului de distribute a energiei electrice pentru realizarea serviciului de 
iluminat public; ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin.(7), lit.n),  ale art. 139 alin. 
(1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 
alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 



HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 (1)Se aprobă tarifele 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 baza contractului de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului 
de iluminat public a oraşului Haţeg, înregistrat la Primăria Haţeg sub nr. 12334 din 12.05.2022, 
după cum urmează: 
 

Activitati Tarif fara TVA/oră 

1 2 
Servicii de întreținere –

mentenanță a sistemului de 
iluminat public 

 
237,00 

Montare – demontare a 
iluminatului festiv 

215,00 

(2)Tarifele ofertate de operator pentru serviciile de întreținere –mentenanță a sistemului de 
iluminat public, includ prețul materialelor utilizate, manopera aferentă precum și orice alte costuri 
legate de prestarea serviciului pentru fiecare dintre activitățile care se vor efectua în orașul Hațeg. 
Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de operatorul desemnat în urma 
derulării procedurii de achiziţie publică si de structurile cu atribuţii din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orasului Hateg.       
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 4 Prezenta se publică în Monitorul oficial local, pe site-ul www.primariehateg.ro si se afișează 
la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului orasului Hateg, Directiei Economice, Compartimentului administraţie publică locală, 
Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor, 
persoanelor si instituţiilor interesate. 

Haţeg,   la  29 iunie 2022 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          COPIL FLORIAN 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 99/2022 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

29/06/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  11 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 4 
Nu au votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

30/06/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 

 


