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 RAPORT DE SPECIALITATE 
privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere a 

sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc 

 
Analizând proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – 

activitatea de întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc 
Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și 

se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice 
locale, conform art. 1 alin. (2) lit. e din Legea nr. 51/2006. 

Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public în scopul 
asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesibilității, egalității de tratament, 
promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor, și au următoarele particularități: 

a) au caracter economico-social; 
b) răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică; 
c) au caracter permanent și regim de funcționare continuu; 
d) sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale; 
e) modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităților deliberative ale 

administrației publice locale.  
 Conform art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în tot 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 a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de 
utilități publice.  
 În conformitate cu alin. (3) al aceluiași articol, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor 
ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice 
locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în 
legătură cu alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în 
administrare sau, după caz, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice destinate 
furnizării/prestării acestora, aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu 
proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la 
acestea, elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 
furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi 
publice.  
 Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele 
modalități:  

a) gestiune directă 
b) gestiune delegată. 

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale 
autorităților deliberative ale unităților administrative-teritoriale, în baza unui studiu de 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun 
raport preț/calitate, de interese actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, 
precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice. 

Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma 
de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, 
elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu 
regulamentul-cadru și cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.  

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, gestiunea delegată este 
modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrative-teritoriale  
atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și 
responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui 
contract. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică punerea la dispoziţia 
operatorilor a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi 
obligaţia acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme. Delegarea gestiunii serviciilor de 
utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice 
aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale 
serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, 
concretizate într-un studiu de oportunitate. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de 
utilități publice poate fi: contract de concesiune de servicii sau contract de achiziție publică de 
servicii.  

Conform art. 17 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, indiferent de forma 
de gestiune adoptată, autorităţile administraţiei publice locale păstrează dreptul de a aproba, a 
supraveghea şi a controla modul de fundamentare a tarifelor şi respectarea metodologiei de 
stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C, modul de îndeplinire a 
obligaţiilor contractuale asumate de operatori şi activităţile desfăşurate de aceştia; calitatea şi 
eficienţa serviciului prestat, corespunzător indicatorilor de performanţă a serviciului, modul de 
administrare, de exploatare, de conservare şi de menţinere în funcţiune, dezvoltarea şi/sau 
modernizarea sistemului de iluminat public.  

Într-adevăr, proiectul “Modernizarea sistemului de iluminat public prin eficientizarea 
infrastructurii de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna” este în derulare, 
însă este necesară întreținerea sistemului de iluminat public pe raza Municipiului Târgu Secuiesc, 
motiv pentru care se impune adoptarea documentației de delegare a gestiunii serviciului de 
iluminat public – activitatea de întreținere.  

Având în vedere cele prezentate mai sus propun spre analiză și dezbatere proiectul de 
hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere a 
sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc.  
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