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   REFERAT DE APROBARE 
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. 

 Conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, autoritățile administrației publice locale au 
competență exclusivă, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea 
serviciilor de utilități publice.  Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește 
prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrative-teritoriale. 

Totodată, 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. 

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) și alin.(8) din Legea nr. 51/2006, gestiunea delegată 
este modalitatea de gestiune în care consiliul local 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. 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, 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 aprobare 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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