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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
LA 

                                 PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
 
privind aprobarea Delegării Gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Săcele prin 
Concesiune, a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului de Iluminat Public, a 

Caietului  de Sarcini a Serviciului de  Iluminat Public,  a Indicatorilor de Performanță și a 
Studiul de Fezabilitate și Oportunitate privind Modul de Gestiune a Serviciului de Iluminat 

Public  
  
 

 
 

Primăria Municipiului Săcele are competență exclusivă în ceea ce privește înființarea, 

organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește 

crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată 

aferente sistemelor de utilități publice, potrivit prevederilor art. 8 alin(1) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Serviciul de iluminat public, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice. 

           Autoritățile administrației publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de  

utilități publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora în 

baza unui contract de delegare a gestiunii. 

            Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, își 

asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire 

la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și 

exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestora.Gestiunea directă se realizează prin 

intermediul unor operatori de drept public sau privat care pot fi: 

1. servicii publice de interes local, specializate, cu personalitate juridică, înfiițate și organizate în 

subordinea consiliilor locale, 
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2. societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, cu capital social integral al unităților administrativ 

teritoriale, inființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective. 

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților  

administrativ-teritoriale, atribuie srviciile de utilități publice, pe baza unui contract de delegare a 

gestiunii.Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a 

sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a 

administra și de a exploata acest sistem.Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor 

operatori de drept privat, care pot fi: 

1. societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, cu capital social privat, 

2. societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, cu capital social mixt.   

             Încredințarea gestiunii unui serviciu de utilități publice către operator implică încredințarea 

prestării/furnizării propriu-zise a serviciului precum și punerea la dispoziție  a bunurilor ce compun 

sistemul de utilități publice aferente serviciului. 

         Potrivit art. 22 alin.(4) din Legea nr. 51/2006, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, 

activitățile specifice serviciului de iluminat public se organizează și se desfășoară pe baza unui 

regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini elaborat și aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

        Față de cele expuse mai sus propunem Consiliului Local analiza și aprobarea Proiectului de 
Hotărâre: privind aprobarea Delegării Gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Săcele 
prin Concesiune, a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului de Iluminat Public, a 
Caietului  de Sarcini a Serviciului de  Iluminat Public,  a Indicatorilor de Performanță și a Studiul de 
Fezabilitate și Oportunitate privind Modul de Gestiune a Serviciului de Iluminat Public , în forma 
prezentată. 
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