PRIMĂRIA ORAȘULUI SIMERIA
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNALĂ, PĂȘUNI
Nr. 14509 / 14.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de
iluminat public din orașul Simeria
Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local al
orașului Simeria, se propune aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de
gestiune a Serviciului de iluminat public al orașului Simeria, aprobarea modalității de gestiune
directă , a Caietului de sarcini , a Contractului de delegare a serviciului de iluminat public, a
tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public al orașului Simeria și
atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii a acestui serviciu societății S.C
SIMPRESTUTIL SRL Simeria.
Serviciul de iluminat public al orașului Simeria face parte din sfera serviciilor comunitare de
utilități publice fiind supus regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-i
aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe
fundamentale și anume:
a) universalitate;
b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale
reglementate;
c) adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung;
d) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale
reglementate;
e) asigurarea la nivelul localităților a iluminatului căilor de circulație și a iluminatului pietonal
adecvat necesităților de confort şi securitate individuală şi colectivă, prevăzute de normele în
vigoare;
f) transparență decizională și protecția utilizatorilor.
Având în vedere prevederile Cap. III ”Organizarea și funcționarea serviciilor de
utilități publice”, din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale sunt libere
să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate în
responsabilitatea lor, având posibilitatea de a gestiona în mod direct, în urma unei atribuiri
directe a contractului de delegare a gestiunii, potrivit legii.
Referitor la înființarea și funcționarea Serviciului de iluminat public al orașului
Simeria au relevanță următoarele hotărâri ale CL Simeria:
- HCL nr. 109/2017 a înființat Serviciul de iluminat public al orașului Simeria și s-a
aprobat Regulamentul de funcționare al acestuia;
- HCL nr. 7/2018 a aprobat Caietul de sarcini–cadru al Serviciului de iluminat public
al orașului Simeria;
- HCL 103/2019, modificată prin HCL 115/2019 a aprobat proiectul „Reabilitarea
iluminatului public în orașul Simeria” și cheltuielile aferente, iar prin Contractul de finanțare
nr. 5168/05.03.2020 semnat între Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației
și respectiv orașul Simeria s-a aprobat finanțarea proiectului în valoare totală de 9.986.919,44
lei.
Pag 1/3

Având în vedere condițiile specifice ale Contractului de finanțare nr. 5168/05.03.2020
al proiectului „Reabilitarea iluminatului public în orașul Simeria” Secțiunea II – Condiții
specifice aplicabile Priorității de investitii 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, din cadrul
POR 2014-2020, articolul 1, alin. 7 - Alte obligații ale beneficiarului, Beneficiarul se obligă
ca până cel târziu la expirarea termenului de 12 luni de la data semnării contractului de
finanțare, să prezinte licența de operare a operatorului desemnat, prin care se recunoaște
dreptul şi capacitatea de a furniza/presta serviciul de iluminat public în condiţiile legislaţiei
aplicabile domeniului reglementat, precum și extrasul din contract prin care se dovedește că
activitățile propuse a fi realizate prin proiectul „Reabilitarea iluminatului public în orașul
Simeria” nu au fost prevăzute ca investiții prin contractul de delegare a infrastructurii
tehnico-edilitare, în caz contrar proiectul devenind neeligibil, AM dispunând rezilierea și
recuperarea finanțării acordate.
Astfel până în data de 04.03.2021 este absolut necesar a avea finalizată procedura de
delegare a Serviciul de Iluminat Public al orașului Simeria unui operator specializat și
respectiv ca operatorul respectiv să obțină licența de operare pentru serviciului de iluminat .
Până în prezent nu s-a încheiat un contract de delegare a gestiunii serviciului de
iluminat public cu un operator deținător al unei licențe ANRSC obținute potrivit
Regulamentului privind licențele în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
aprobat prin HG 745/2007, cu modificările și completările ulterioare.
In vederea fundamentarii alegerii modalitatii de gestiune directa , prin atribuire directă
a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public a fost intocmit studiul de
oportunitate anexat proiectului de hotarare.
Studiul de oportunitate în urma analizei comparative ale celor două modalități posibile
de gestiune, în situația dată, recomandă alegerea modalității de gestiune directă, prin atribuire
directă a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public societății cu capital
social integral al UAT Simeria S.C. SIMPRESTUTIL SRL Simeria.
Prezentul raport conține următoarele anexe (care se vor constitui și anexe la hotărâre):
- Anexa nr. 1 - Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de
iluminat public din orașul Simeria;
- Anexa nr. 2 – Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al orașului Simeria;
- Anexa nr. 3 – Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al orașului
Simeria.
- Anexa nr. 4 - Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public a orașului
Simeria.
Caietul de sarcini va avea următoarele anexe:
a)
Anexa nr.1 – Cerinte minimale si specificatii
b)
Anexa nr.2 – Inventar SIP
c)
Anexa nr.3 - Plan de situatie SIP;
d)
Anexa nr.4 - Inventar stalpi si corpuri iluminat
e)
Anexa nr.5 - Inventar iluminat parcuri si alei pietonale
f)
Anexa nr.6 - Inventar iluminat dirijare circulație rutiera si pietonala
d)
Anexa nr.7 - Inventar iluminat arhitectural
Contractul de delegare a gestiunii serviciului va avea următoarele anexe:
a)
Anexa nr.1 - Regulamentul Serviciului de iluminat public al orașului Simeria;
b)
Anexa nr.2 - Caietul de Sarcini al Serviciului de iluminat public al orașului Simeria.
c)
Anexa nr.3 - Proces verbal de predare-preluare a bunurilor ce fac parte din sistemul de
iluminat public al orașului Simeria;
d)
Anexa nr.4 - Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public a
orașului Simeria.
Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile art. 1 alin. (2) lit. ”f”,
art. 2 lit.”e” și ”g”, a art. 3, a art. 8, alin. (3), lit.”d¹” , lit. ”i” și lit. ”k” , a art. 22, alin. (1),
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alin. (2), lit. ”a”, și alin. (4), a art. 23, alin. (1), lit. ”a”, art. 24, alin. (1), lit. ”b” , art. 28, alin.
(2), lit. ”b” si alin (2^1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, a art. 10
lit. „d” și lit. ”f”, art. 18, art. 19, art. 23 alin. (3) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de
iluminat public; ale Ordinului ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice
de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public;
precum și a Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată și având în vedere HCL nr. 100/2012 privind aprobarea înființării unei societăți
comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic orașul Simeria, prin Consiliul local al
orașului Simeria .
Competența dezbaterii și adoptării prezentului proiect de hotărâre aparține Consiliului
Local al orașului Simeria în baza dispozițiilor art. 129, alin 2, lit. „d” și alin. 7 lit. „n” , ale
art. 139, alin. 3, lit. „a” și ale art. 196, alin.1, lit. „a”, privind Codul administrativ.
Faţă de cele expuse, propunem aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea
Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat public al
orașului Simeria, aprobarea modalității de gestiune directă , a Caietului de sarcini , a
Contractului de delegare a serviciului de iluminat public, a tarifelor pentru activitățile
specifice serviciului de iluminat public al orașului Simeria și atribuirea directă a contractului
de gestiune a acestui serviciu societății S.C SIMPRESTUTIL SRL Simeria, în forma
prezentată, ca fiind legal şi oportun.
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