ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA ŞINCAI
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală nr. 156
Judeţul Mureş, cod poştal 547595
Telefon/Fax: 0265 –427 201 e-mail: sincai@cjmures.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Din 9.07 2020
privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Sincai
Consiliul local al comunei SINCAI , judeţul Mureş,
Întrunit in sedinta ordinara din luna iulie 2020, 20 conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a),
alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art.80 din Legea
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Având în vedere;
Expunerea de motive a primarului, nr. 1543 DIN 9.07 .2020, conținând argumente legislative și
organizatorice, privind înființatea Serviciului de Iluminat Public;
Referatul nr. 1543/9.07 .2020 al Viceprimarului comunei Sincai , prin care se propune aprobarea înfiinţării
Serviciului de Iluminat Public în comuna Sincai .Ţinând seama de avizul comisiei de specialitate
În conformitate cu dispoziţiile;
Art. 1, alin. (1) și art. (8), alin. (1) din Legea nr. 51/2006 (**republicată**) a serviciilor comunitare de
utilitati publice; Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, art. 8, alin. (1) și art. 9, alin. ( 1) ;
Ordinului Președintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și
functionare al serviciului de iluminat public;
Ordinului Președintelui ANRSC nr. 87 /2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de
iluminat public;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (2), lit.d), alin. (4) lit.e), alin.(6) lit.a) coroborat cu alin.(7), lit.n),
art 139 alin (1), si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă
următoarea,
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Sincai .
Art.2. Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului de iluminat public se va face
din bugetul local.
Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului, aşa cum este prevăzut în anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre
Art.4. Se aprobă Caietul de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al comunei Sincai şi a Indicatorilor de
Performanţă ai acestuia, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 2, la prezenta hotărâre.
Art.5.Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în
comuna Sincai , conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.Se aprobă forma de gestiune delegată a Serviciului de Iluminat Public al comunei Sincai .
Art.7.Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul de Iluminat Public în comuna Sincai ,
conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre se încredinţează Primarul comunei
Sincai .
Art.9.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Sincai , în termenul
prevăzut de lege:Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; A.N.R.S.C. Teritorială Alba Iulia; Biroului financiarcontabil și resurse umane;Primarului Comunei Sincai pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la
cunostinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.sincai.ro
Primar,
Avizat pentru legalitate
HUZA GRIGORE
Secretarul general al UAT
Suciu Ludovica Emilia
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HOTĂRÂREA NR
din
2020
privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Sincai
Consiliul local al comunei SINCAI , judeţul Mureş,
Întrunit in sedinta ordinara din luna iulie 2020, 20 conform art.133 alin. (1), lit a), art.134 alin. (1) lit. a),
alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art.80 din Legea
nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Având în vedere;
Referatul de aprobare a primarului, nr. 1543 DIN 9.07 .2020, conținând argumente legislative și
organizatorice, privind înființatea Serviciului de Iluminat Public;
Referatul nr. 1543/9.07 .2020 al Viceprimarului comunei Sincai , prin care se propune aprobarea înfiinţării
Serviciului de Iluminat Public în comuna Sincai .Ţinând seama de avizul comisiei de specialitate
În conformitate cu dispoziţiile;
Art. 1, alin. (1) și art. (8), alin. (1) din Legea nr. 51/2006 (**republicată**) a serviciilor comunitare de
utilitati publice; Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, art. 8, alin. (1) și art. 9, alin. ( 1) ;
Ordinului Președintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și
functionare al serviciului de iluminat public;
Ordinului Președintelui ANRSC nr. 87 /2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de
iluminat public;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin. (2), lit.d), alin. (4) lit.e), alin.(6) lit.a) coroborat cu alin.(7), lit.n),
art 139 alin (1), si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă
următoarea,
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Sincai .
Art.2. Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului de iluminat public se va face
din bugetul local.
Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului, aşa cum este prevăzut în anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre
Art.4. Se aprobă Caietul de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al comunei Sincai şi a Indicatorilor de
Performanţă ai acestuia, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 2, la prezenta hotărâre.
Art.5.Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în
comuna Sincai , conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.Se aprobă forma de gestiune delegată a Serviciului de Iluminat Public al comunei Sincai .
Art.7.Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul de Iluminat Public în comuna Sincai ,
conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre se încredinţează Primarul comunei
Sincai .
Art.9.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Sincai , în termenul
prevăzut de lege: Instituţiei Prefectului– Judeţul Mureş; A.N.R.S.C. Teritorială Alba Iulia; Biroului financiarcontabil și resurse umane; Primarului Comunei Sincai pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la
cunostinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.sincai.ro
PRESEDINTE DE SEDINTA
MACAVEI PETRALIANA RODICA
Avizat pentru legalitate
Secretarul general al UAT
Suciu Ludovica Emilia

Nr. de înregistrare: 1543 din 9.07 .2020

Primar,
HUZA GRIGORE

Referat de aprobare
privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Sincai

Informaţii de bază

Pentru intrarea in legalitate, trebuie avut in vedere ca autoritatea administratiei
publice locale Sincai sa procedeze la infiintarea serviciului local de iluminat
public, in conditiile prevazute de Legile nr.230/2006, nr. 51/2006 si a Ordinelor
presedintelui ANRSC nr.86/2007 si nr.87/2007. 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
iluminatul 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
tehnicoedilitara 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, accesorii, 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 evenimentelorfestive si a
sarbatorilor legale sau religioase; sustinerea si stimularea dezvoltarii economicosociala a localitatilor; functionarea si exploatarea in conditii de siguranta,
rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciuluî.
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
performanta ai serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii,
respectiv prin hotararea de dare în 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 prm 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. In baza prevederilor: Legii
serviciilor publice comunitare nr.Sl/2007, republicata; Legii servicilui de iluminat
public nr.230/2006; Ordinul ANRSC nr.86/2007 pentru aprobarea regulamentuluicadru al serviciului de iluminat public; Ordinul ANRSC nr.87 /2007 pentru
aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; Legea
nr.52/2003 privind transparenta decizionala.
Stimaţi consilieri,
Propunerea spre aprobare

Semnătura
reprezentantului legal

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Sincai

Nr. de înregistrare: 1544 din 9.07 .2020
RAPORT DE SPECIALITATE

privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Sincai
Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea
acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice
locale, în scopul asigurării iluminatului public. Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier,
iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv al
comunelor, oraşelor şi municipiilor. Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestării serviciului de iluminat
public este parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale, aparţin
proprietăţii publice a acestora şi se evidenţiază şi se inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare ale unităţilor
administrativ-teritoriale. Ultimele modificări ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 au
instituit în sarcina autorităților publice locale obligația de a reorganiza compartimentele funcţionale fără
personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate a primarului în servicii publice de interes
local cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliilor locale.
Întrucât înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public
la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi
exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice
locale, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre.
Serviciul de iluminat public se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr.
51/2006.
Potrivit Legii nr.230/2006 – gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin gestiune directă sau prin
gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliilor
locale.
În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi
responsabilităţile cu privire la înfiinţarea, organizarea, finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea,
exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului de iluminat public.
În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale transferă, în baza unui contract prin care se
deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu
statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la
prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public, în condiţiile legii.
Operatorii prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat de
autorităţile administraţiei publice locale şi în baza licenţei eliberate de autoritatea competentă.
Consiliul Local al Comunei Sincai , poate decide cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciului de iluminat
public. În acest sens Consiliul Local adoptă documentele care se impun cu privire la gestiunea serviciului de
iluminat public, fie în modalitatea gestiunii directe, fie în modalitatea gestiunii delegate.
Organizarea serviciului de iluminat public din comuna Sincai trebuie să se organizeze în conformitate cu
prevederile Legii nr.230/2006 – Legea serviciului de iluminat public şi ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare
de utilităţi publice, în scopul asigurării unui serviciu de iluminat public care să fie organizat şi să funcţioneze în
mod eficient, prin intermediul unor structuri specializate. în scopul satisfacerii nevoilor populaţiei, ale instituţiilor
publice şi ale operatorilor economici din comuna Sincai .
Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de iluminat public în comunei Sincai este gestiunea delegată.
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice în art 7 alin.5 prevede ca autoritatea contractantă are dreptul de a
achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât
132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730
lei.
Având în vedere că valoarea produselor sau serviciului de iluminat public la nivelul UAT Sincai nu depăşeşte
valoarea achiziţiei prevăzută în Legea nr.98/2016, achiziţionarea serviciilor şi a produselor necesare funcţionării
seviciului de iluminat public se poate face direct prin intermediu Sistemului Electronic de Achiziţii Publice SEAP.
Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local înființarea Serviciului de Iluminat Public
din comuna Sincai și alegerea formei de gestiune în care se va realiza serviciul.
Viceprimar,
PANCZEL SZILAMER

