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RAPORT DE SPECIALITATE, 

la proiectul de privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat 
public al Orasului Comanesti, judetul Bacau, a studiului de fundamentare a deciziei de 

delegarea a Servicului Public de Iluminat al Orasului Comanesti, Judetul Bacau, a 
Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public, a Caietului 

de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata 

Avand in vedere ea: 
In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilitati publice, republicata, serviciile de utilitati publice cum este si cazul serviciului comunitar 
de iluminat public sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se 
infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de autoritatile 
deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de 
importanta economico-sociala a localitatilor, de marime si de gradul de dezvoltare ale acestora si 
in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta. Sistemul de iluminat public este ansamblul 
format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune 
subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalatii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, 
accesotii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si 
masurare utilizate pentru iluminatul public. 

In conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.230/2007 a serviciului de iluminat 
public, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care serviciul de iluminat public se 
realizeaza utilizand elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice, autoritatile 
administratiei publice locale au drept de folosinta cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului 
de distributie a energiei elecrtice, pe toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat 
intre autoritatile administratiei publice locale si proprietarul sistemului de distributie a energiei 
electrice. Prin acest contract se reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor 
pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si 
obligatiilor tuturor partilor implicate. Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public 
trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatilor locale, si 
anume: ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; cresterea gradului de 
secutitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum si a gradului siguranta a 
circulatiei rutiere si pietonale; punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor 
arhitectonice si peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a 
sarbatorilor legale sau religioase; sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a 
localitatilor; functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta 
economica a infrastructurii aferente serviciului. Autoritatile administratiei publice locale trebuie 
sa asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta 
economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de perfonnanta 
ai serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotararea de dare in 
administrare, in cazul gestiunii directe. 

Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaza prin urmatoarele modalitati: a) gestiune 
directa; b). gestiune delegata. Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face 
prin hotararea consiliului local. Indiferent de forma de gestiune adoptata, in virtutea 
competentelor si atributiilor ce le revin potrivit legii, autoritatile administratiei publice locale 
pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a controla, dupa caz; modul de fundamentare a 
tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de 
ANRSC; modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile 



desfasurate de acestia; calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzator indicatorilor de 
performanta a serviciului, stabiliti conform legii; modul de administrare de exploatare, de 
conservare si de mentinere in functiune, dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului de ilumiant 
public. 

Consiliul Local va aproba indicatorii de performanta, cu respectarea prevederilor stabilite in 
acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public si in caietul de sarcini cadru, 
care au caracter minimal. 

Propun initierea unui Proiect de Hotarare in vederea aprobarii de catre Consiliul Local al 
Orasului Comanesti a urmatoarei initiative: aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de 
iluminat public al Orasului Comanqti, judetul Bacau, a studiului de fundamentare a deciziei de 
delegarea a Servicului Public de Iluminat al Orasului Comanqti, Judetul Bacau, a 
Regulamentului de Organizare si fiinctionare al serviciului de iluminat public, a Caietului de 
Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata 

Fata de cele propuse, vä rog sä dispuneti. 

Sef serviciu APL, 
Ing. Mihaela ARON 


