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                        HOTĂRÂREA NR. 54 

      21.07.2022 
privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al 

orașului Rupea  
 

Consiliul Local al Orașului Rupea,inrunit in sedinta publica lunara ordinara, la data de 

21.07.2022 
Luând act raportul de aprobare  a Primarului orașului Rupea, în calitate de inițiator,  

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL,  

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 1 alin. (2) lit. f, art. 3 alin. (l), 

art. 8 alin. (l), art. 22 și 28 alin.21; 

  Având în vedere prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și 

completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 16 alin. (2) conform căruia, alegerea formei de gestiune a 

serviciului de iluminat public se face prin hotărârea consiliilor locale; 

  Având în vedere prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice 

de Gospodărie Comunală nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de iluminat 

public; 

  Având în vedere prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice 

de Gospodărie Comunală nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de iluminat public; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

Având în vedere faptul că, autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili şi de a 

aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de iluminat 

public, ținând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare 

economico - socială a localităților şi de cerințele serviciului de iluminat public, de evoluția acestora, precum şi 

de folosirea tehnologiilor cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe; 

Ținând cont de necesitatea efectuării unor acțiuni ample de reabilitare, modernizare și extindere a 

sistemului de iluminat public,  

Având în vedere că, este necesar a se stabili modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în 

orașul Rupea, precum și faptul că este necesară aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de 

gestiune a serviciului de iluminat public în orașul Rupea, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de 

iluminat public în Orașul Rupea, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public 

în Orașul Rupea, a Caietului de sarcini a serviciului de iluminat public în Orașul Rupea  

Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului orasului Rupea prin care se propune și se 

justifică aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în 

Orașul Rupea, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, a 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, a Caietului de 

sarcini al serviciului de iluminat public în Orașul Rupea și a proiectului contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens; 

 

In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din   

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

  

         

Art. 1.  Se aprobă încredinţarea gestiunii serviciului de iluminat public în Orașul 

Rupea, prin darea in administrare a serviciului  pe termen de 1 an, operatorului SC 
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SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL., societate având ca acționar unic, Orașul Rupea, care 

asigură prestarea și a altor servicii și activități din sfera serviciilor de utilități publice. 

 

     Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 

serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

            Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, 

conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4.  Se împuternicește Primarul Orașului Rupea împreună cu aparatul de 

specialitate al acestuia să semneze toate documentele in vederea aducerii la indeplinire a 

acestei hotarari.  

 

Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul Orașului Rupea, și operatorul S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA    

Micu Gheorghe                                                         Secretar General U.A.T.  

                jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

 

Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15- un loc 

vacant  

9 5 9 - - 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Raport de aprobare  
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privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului 

Rupea  

 

            Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili şi de a aplica 

strategia pe termen lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciului de 

iluminat public, ținând  seama de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de 

dezvoltare economico-socială a localităţii şi de cerinţele serviciului de iluminat public, de 

evoluţia acestora, precum şi de folosirea tehnologiilor cu consumuri energetice reduse şi 

emisii minime de noxe. 

             Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, sub reglementarea, conducerea, monitorizarea şi controlul autorităţii administraţiei 

publice locale din orașul Rupea, reprezentând o parte componentă a infrastructurii tehnico-

edilitare a acestei unităţi administrativ-teritoriale. 

              Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public în orașul Rupea trebuie să 

asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale, după cum 

urmează: 

-garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public prin îndeplinirea parametrilor 

proiectaţi şi menţinerea lor în standardele în vigoare; 

-asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere si pietonale; 

-creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale; 

-punere în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale 

localităţii, precum şi marcarea evenimentelor festive şi  a sărbătorilor legale sau religioase; 

-optimizarea consumului de energie, în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public 

din oraşul Rupea; 

-realizarea unui raport optim calitate-cost și a unui echilibru între riscurile şi beneficiile 

asumate prin contract; structura şi nivelul tarifelor practicate vor afecta costul efectiv al 

prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale; 

-administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici; 

-ridicarea gradului de civilizțtie, a confortului şi a calităţii vieţii; 

-susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţii; 
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Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de 

gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor. Autorităţile 

administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice 

în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv 

toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind 

furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din 

sfera respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii.  

 (1^1) Încredinţarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor 

activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice către operator implică 

încredinţarea prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activităţii, precum şi punerea la 

dispoziţie a bunurilor ce compun sistemul de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii.   

   (2) Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele 

modalităţi: 

  a) gestiune directă;                                                . 

  b) gestiune delegată.                                            . 

   (3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de 

oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun 

raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-

teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.” 

      

        Faţă de prevederile legale invocate în prezentul studiu de oportunitate, propunem ca 

modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public pe raza oraşului Rupea să fie 

gestiunea directa 

Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului orasului Rupea prin care se 

propune și se justifică aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 

serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, stabilirea modalității de gestiune a serviciului 

de iluminat public în Orașul Rupea, a Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, a Caietului de sarcini al serviciului de 

iluminat public în Orașul Rupea și a proiectului contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, îndeplinindu-se prevederile legale în acest 

sens; 

 

In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din   

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, 

propunem aprobarea proiectului asa cum a fost formulat in raportul de specialitate.  
     

     INITIATOR,  

     PRIMAR ,  

    Ing. Opris Alexandru  
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    RAPORT DE SPECIALITATE  

 

privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului 

Rupea  

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu precădere cele ale 

art. 1 alin. (2) lit. f, art. 3 alin. (l), art. 8 alin. (l), art. 22 și 28 alin.21; 

  Având în vedere prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu 

modificările și completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 16 alin. (2) conform căruia, 

alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărârea consiliilor 

locale; 

  Având în vedere prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru 

Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini 

- cadru al serviciului de iluminat public; 

  Având în vedere prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru 

Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului - 

cadru al serviciului de iluminat public; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, republicată; 

Având în vedere faptul că, autoritățile administrației publice locale au obligația de a 

stabili şi de a aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi 

modernizarea serviciilor de iluminat public, ținând seama de planurile de urbanism şi 

amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico - socială a localităților şi de 

cerințele serviciului de iluminat public, de evoluția acestora, precum şi de folosirea 

tehnologiilor cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe; 

Ținând cont de necesitatea efectuării unor acțiuni ample de reabilitare, modernizare și 

extindere a sistemului de iluminat public,  

Având în vedere că, este necesar a se stabili modalitatea de gestiune a serviciului de 

iluminat public în orașul Rupea, precum și faptul că este necesară aprobarea studiului de 

oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în orașul Rupea, 

stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, a 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, 

a Caietului de sarcini a serviciului de iluminat public în Orașul Rupea precum si a tarifelor 

asa cum au fost fundamentate in anexa la prezentul raport.  

In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din   

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

 

             1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de 

iluminat public în Orașul Rupea, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta  
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            2. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, 

conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta  

3.  Se aprobă încredinţarea gestiunii serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, 

prin darea in administrare a serviciului  pe termen de 1 an, operatorului SC SERVICIUL 

PUBLIC RUPEA SRL., societate având ca acționar unic, Orașul Rupea, care asigură 

prestarea și a altor servicii și activități din sfera serviciilor de utilități publice. 

            4. Operatorul are obligaţia obţinerii licenţei de operare necesară desfășurării 

serviciului de iluminat public, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de 

delegare a gestiunii, această obligaţie reprezentând o condiţie suspensivă pentru 

administrarea serviciului. 
 

 

   

     INTOCMIT,  

                  SECRETAR GENERAL UAT 

     Jr. Ioana Madalina Roman  
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