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 În ședința ordinară a Consiliului local al Orașului Simeria din data de 14 august 2019, s-a 

adoptat H.C.l. nr.103/2019, prin care s-a aprobat aprobarea proiectul și cheltuielile aferente pentru 

proiectul ,,Reabilitarea iluminatului public în orașul Simeria”. Ulterior, s-a încheiat între Orașul 

Simeria și Minsterul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Contractul nr.5168/05.03.2020, 

prin care s-a aprobat finanțarea proiectului în valoare de 9.986.919,44 lei. 

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, stabilesc că 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. 

Ținând seama de acestea, executivul a constatat necesitatea elaborării unui studiu de 

oportunitate, din care să rezulte soluțiile posibile în vederea stabilirii modalității de gestiune al 

Serviciului de iluminat public al Orașului Simeria. Activitățile din cadrul Serviciului de iluminat 

public al orașului Simeria pentru care se propune atribuirea contractului de delegarea de gestiune, 

prin gestiune directă, sunt exploatarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea sistemului de 

iluminat public.         

 Astfel pâna în data de 04.03.2021 este absolut necesară prezentarea de către un operator a 

licenței de operare a Serviciul de iluminat public.   

       Având în vedere recomandarea soluției optime din punct de vedere tehnico-economic din 

Studiul de oportunitate ca fiind gestiunea directă prin încredințarea directă a contractului de gestiune 

a sistemului de iluminat public si, 

             Având în vedere prevederile Capitolului 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 au competența de a 

hotărî asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate în responsabilitatea lor, 

având posibilitatea de a gestiona în mod direct, în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a   

încredința gestiunea, în baza unui contract de delegare a gestiunii. 

             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: 
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a) universalitate; 

b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale 

c) reglementate; 

d) adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung; 

e) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale 

f) reglementate; 

g) asigurarea la nivelul localităților a iluminatului căilor de circulație și a iluminatului 

h) pietonal adecvat necesităților de confort şi securitate individuală şi colectivă, prevăzute de 

normele în vigoare 

i) transparență decizională și protecția utilizatorilor. 

Analizând situația existentă, executivul consideră oportună aprobarea încredințării prin 

atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al orașului 

Simeria către Societatea Comercială SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria, cu sediul în orașul Simeria, 

str. Avram Iancu, înregistrată în Registrul Comerțului al județului Hunedoara cu nr. J20/1070/2012, 

CUI 30948835, având ca asociat unic orașul Simeria, înființată prin H.C.L. nr.100/2012. 

Având în vedere atât cele enunțate mai sus, cât și Referatul înregistrat la Primăria Orașului 

Simeria sub nr.14.352 din data de 10.12.2020, întocmit de către Serviciul Gospodărire Comunală, 

Pășuni din cadrul Direcției Tehnice, al aparatului de specialitate al Primarului orașului Simeria, 

constat că se impune adoptarea unei hotărâri în vederea aprobării 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 SIMPREST UTIL SRL Simeria. 

            Competența dezbaterii și adoptării prezentului proiect de hotărâre aparține Consiliului Local 

al orașului Simeria în baza dispozițiilor 129 alin. 2 lit. „d” , alin. 7 lit. „n”  din OUG nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, conform cărora consiliile locale exercită atribuții privind gestionarea 

serviciilor de interes local, categorie de atribuții în cadrul căreia asigură, potrivit competenței și în 

condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile 

comunitare de utilități publice de interes local. 

Luând în considerare toate cele prezentate, inițiez prezentul proiect de hotărâre, pe care în 

supun Consiliului local al orașului Simeria, spre competentă analiză și adoptare. 
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