
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

privind delegarea gestiunii activității de întreținere și reparații a sistemului de iluminat 
public printr-un contract de achiziție publică de servicii 

 
Consiliul local al Comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului, înregistrată sub nr. 1701/20.04.2018;  
-Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice și Administrarea domeniului public și 

privat înregistrat sub nr. 1702/20.04.2018; 
-prevederile Legii 230/ 2006 a  serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile  art. 29, alin.(8), lit.b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
-prevederile  Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-Hotararea nr.395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. art. 36, alin. (1) și (2), litera „d” şi alin. 6, litera „a”, pct.14, precum şi ale art. 45, alin. (1), 
coroborate cu art. 115. alin. (1), litera „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de întreținere și reparații a 
sistemului de iluminat public din Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț, potrivit Anexei  nr.1 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art. 2 - Aprobă delegarea gestiunii activității de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public 
din Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț, printr-un contract de achiziție publică de servicii. 

Art. 3 - Aprobă Caietul de sarcini al activității  de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public 
din Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț,  potrivit Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia. 

Art. 4 - Aprobă Contractul de delegare a gestiunii activității de întreținere și reparații a sistemului de 
iluminat public,  ce se va încheia între Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț, pe de o parte şi un operator 
economic, pe de altă parte, potrivit  Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia; 

Art. 5 - Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
Art. 6 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
Nr.25 
Din 27.04.2018 

Presedinte de şedintă: 
Consilier,Victor IACOBOAEA 

                                                                                                   
                                                                                               Contrasemnează, 

                                                                                                  Secretar, 
                                                                                                  Alina-Iuliana FLOŞ 

  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :  14 
   Pentru  :     14 
   Împotrivă:-                          
   Abțineri :-                                                                                            

 
 
 
 

 
 
 



 
PROIECT 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

privind delegarea gestiunii activității de întreținere și reparații a sistemului de iluminat 
public printr-un contract de achiziție publică de servicii 

 
Consiliul local al Comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului, înregistrată sub nr. 1701/20.04.2018;  
-Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice și Administrarea domeniului public și 

privat înregistrat sub nr. 1702/20.04.2018; 
-prevederile Legii 230/ 2006 a  serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile  art. 29, alin.(8), lit.b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
-prevederile  Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-Hotararea nr.395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. art. 36, alin. (1) și (2), litera „d” şi alin. 6, litera „a”, pct.14, precum şi ale art. 45, alin. (1), 
coroborate cu art. 115. alin. (1), litera „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de întreținere și reparații a 
sistemului de iluminat public din Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț, potrivit Anexei  nr.1 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art. 2 - Aprobă delegarea gestiunii activității de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public 
din Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț, printr-un contract de achiziție publică de servicii. 

Art. 3 - Aprobă Caietul de sarcini al activității  de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public 
din Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț,  potrivit Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia. 

Art. 4 - Aprobă Contractul de delegare a gestiunii activității de întreținere și reparații a sistemului de 
iluminat public,  ce se va încheia între Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț, pe de o parte şi un operator 
economic, pe de altă parte, potrivit  Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia; 

Art. 5 - Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
Art. 6 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 
 
 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vînători Neamț 

jr. Maria PETRARIU 

 
 

                                                                                             Avizat pt. legalitate, 
                                                                                           Secretar, 

                                                                                              Alina Iuliana FLOȘ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001                                                                  

e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 
 

   Nr. 1702 din 20.04.2018                                                       Aprob, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                       jr. Maria PETRARIU 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind delegarea gestiunii activității de întreținere și reparații a sistemului de iluminat 

public printr-un contract de achiziție publică de servicii 
 
Având în vedere: 
 Legea serviciului de iluminat public nr. 230/ 2006  și Legea 51/2006 privind serviciile de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, ale art. 29, alin.(8), lit.b) din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, art.7, alin.(1), lit.b) din Legea 98/2016 
 
 
Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei moderne. El are rolul de a asigura 
atât orientarea şi circulaţia în siguranţă a pietonilor şi vehiculelor pe timp de noapte, cât şi crearea unui ambient 
corespunzător în orele fără lumină naturală. 
Principalele funcţiuni ale iluminatului public sunt: 
 iluminatul căilor rutiere; 
 iluminatul căilor pietonale; 
 iluminatul zonelor rezidenţiale; 
 iluminatul zonelor comerciale; 
 iluminatul parcurilor; 
 iluminatul ornamental; 
 iluminatul arhitectural (clădiri, monumente). 
      Serviciul de iluminat public este un serviciu public ce cuprinde totalitatea acțiunilor și activitățile 

desfășurate la unitățile administrativ teritoriale sub autoritatea Consiliului Local în scopul asigurării 
iluminatului public pentru arterele de circulație rutiere și pietonale, parcuri, alei de acces la locuințe, 
ornamental, ornamental-festiv și arhitectural. 
           În conformitate cu prevederile art.22, alin (2) din Legea 51/2006 actualizată, gestiunea serviciilor de 
utilități publice, inclusiv iluminat public se realizează prin următoarele modalităţi: 
a) gestiune directă; 
b) gestiune delegată. 

 
 FEZABILITATEA TEHNICĂ a realizarii serviciului de iluminat public, pentru activitățile de 
întreținere și reparații a sistemului de iluminat public de către o direcţie specializată sau delegarea 
acestuia  

Sistemul de iluminat public constă în existenţa unui ansamblu tehnologic și funcţional care trebuie 
întreținut permanent, sistem alcătuit din:  

- puncte de aprindere;  
- cutii de distribuţie;  
- cutii de trecere;  
- linii electrice de joasă tensiune (subterane si aeriene);  
- fundaţii; 
- stâlpi; 
- instalaţii de legare la pământ;  
- console; 
- corpuri de iluminat;  



- accesorii, conductoare, izolatoare, cleme si armături;  
 
- echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.  
   Starea generală a sistemului de iluminat public existent în comună, care nu a fost reabilitat integral este 

necorespunzătoare din cauza faptului că rețeaua de iluminat public și echipamentele aferente sunt învechite,  
energofage și cu un grad ridicat de uzură. 
        Ca urmare, este nevoie de întreţinerea și repararea întregului sistem de iluminat public de la nivelul 
comunei, în special la nivelul porțiunii nereabilitate, pentru a se putea asigura o funcționare eficientă și 
economică a acestuia.  
 
FEZABILITATEA FINANCIARA a realizarii serviciului de iluminat public, pentru activitatile de 
intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public de către o direcţie specializata sau delegarea 
acestuia  
          Orice agent economic care prestează un serviciu sau o activitate din cadrul unui serviciu comunitar de 
utilitate publică, este obligat să se licenţieze. Prima condiţie necesară pentru licenţiere, şi cea mai importantă, 
este obţinerea de către acesta a unui atestat de la ANRE, care să-i confere dreptul de proiectare și execuţie de 
lucrări în Sistemul Energetic Naţional. Prin atribuirea contractului de achizitie publica de servicii a serviciului 
de iluminat public, către un operator licentiat şi autorizat, dotarea tehnică necesară desfăşurării serviciului se va 
asigura prin grija acestuia. Existenţa unui serviciu propriu al primăriei, cu personal specializat si cu dotare 
tehnică necesară prestării unui serviciu de calitate, ar presupune importante costuri financiare pentru dotarea 
lui, pentru personal, pentru licenţiere, pentru întreţinere, pentru reparaţii, etc. in analiza fezabilităţii financiare, 
principalul indicator pe care il urmăresc toţi utilizatorii, il constituie preţul practicat.  
 
         Avand în vedere cele menționate mai sus, propunem următoarele spre aprobare: 
-  modalitatea de gestiune delegata prin contract de achizitie publica de servicii pentru activitățile de 

întreținere și reparații a sistemului de iluminat public din Comuna Vînători-Neamț, fiind o variantă 
mult mai avantajoasă din punct de vedere economic decât gestiunea directă. 

- Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de întreținere și reparații a sistemului de 
iluminat public din Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț 

- Caietul de sarcini al activității  de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public din Comuna 
Vînători-Neamț, județul Neamț 

- Contractul de delegare a gestiunii activității de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, ce se 
va încheia între Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț, pe de o parte şi un operator economic, pe de altă 
parte 

- Durata delegării, în condiţiile legii, se stabilește pe o perioadă de maxim 5 ani. 
 
 

Întocmit, 
Compartiment Achiziții publice și 

administrarea domeniului public și privat 
Inspector asistent 

Filip Ionela-Mihaela 
 
 
 

Inspector de specialitate IA 
Ing. Dascalu Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001                                                   
e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

 Nr. 1701 din 20.04.2018                                                     
                                                                                          

EXPUNEREA DE MOTIVE 
privind delegarea gestiunii activității de întreținere și reparații a sistemului de iluminat 

public printr-un contract de achiziție publică de servicii 
 
Având în vedere: 
 Legea serviciului de iluminat public nr. 230/ 2006  și Legea 51/2006 privind serviciile de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, ale art. 29, alin.(8), lit.b) din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, art.7, alin.(1), lit.b) din Legea 98/2016 
Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei moderne. El are rolul de a asigura 
atât orientarea şi circulaţia în siguranţă a pietonilor şi vehiculelor pe timp de noapte, cât şi crearea unui ambient 
corespunzător în orele fără lumină naturală. 
Principalele funcţiuni ale iluminatului public sunt: 
 iluminatul căilor rutiere; 
 iluminatul căilor pietonale; 
 iluminatul zonelor rezidenţiale; 
 iluminatul zonelor comerciale; 
 iluminatul parcurilor; 
 iluminatul ornamental; 
 iluminatul arhitectural (clădiri, monumente). 
      Serviciul de iluminat public este un serviciu public ce cuprinde totalitatea acțiunilor și activitățile 

desfășurate la unitățile administrativ teritoriale sub autoritatea Consiliului Local în scopul asigurării 
iluminatului public pentru arterele de circulație rutiere și pietonale, parcuri, alei de acces la locuințe, 
ornamental, ornamental-festiv și arhitectural. 
           În conformitate cu prevederile art.22, alin (2) din Legea 51/2006 actualizată, gestiunea serviciilor de 
utilități publice, inclusiv iluminat public se realizează prin următoarele modalităţi: 
a) gestiune directă; 
b) gestiune delegată. 
         Avand în vedere cele menționate mai sus, propunem următoarele spre aprobare: 
-  modalitatea de gestiune delegata prin contract de achizitie publica de servicii pentru activitățile de 

întreținere și reparații a sistemului de iluminat public din Comuna Vînători-Neamț, fiind o variantă 
mult mai avantajoasă din punct de vedere economic decât gestiunea directă. 

- Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de întreținere și reparații a sistemului de 
iluminat public din Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț 

- Caietul de sarcini al activității  de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public din Comuna 
Vînători-Neamț, județul Neamț 

- Contractul de delegare a gestiunii activității de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, ce se 
va încheia între Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț, pe de o parte şi un operator economic, pe de altă 
parte 

- Durata delegării, în condiţiile legii, se stabilește pe o perioadă de maxim 5 ani. 
 

Iniţiator, 
COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ 

jr. Maria PETRARIU 
 


