Anexa nr. 1 la HCL nr. 52 din 23.12.2020
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND STABILIREA MODALITĂŢII DE
GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN ORAȘUL BEREȘTI, JUDEȚUL GALAȚI
CAPITOLUL I – DATE GENERALE
1.1 OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE
Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesităţii şi
oportunităţii în ce priveşte modalitatea de gestiune a Serviciului public de iluminat public pentru
următoarele activităţi pe teritoriul U.A.T Berești:
 întreţinerea sistemului de iluminat public
 iluminat arhitectural
 iluminat festiv (iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv)
Întreţinerea sistemului de iluminat public cuprinde întreţinerea iluminatului căilor de circulaţie
rutieră şi pietonală.
Iluminatul arhitectural cuprinde întreţinerea echipamentelor actuale pentru iluminatul arhitectural
al unor obiective din Orașul Berești.
Iluminatul festiv cuprinde realizarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă cu materiale din
stocul orașului Berești şi asigurarea energiei electrice cu ocazia sărbătorilor şi/sau evenimentelor
culturale, sportive, religioase etc, organizate sau sprijinite de Orașul Berești. Cu ocazia acestor
evenimente şi sărbători va fi asigurat şi personal operativ de intervenţie.

1.2 SCOPUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE
Elaborarea Studiului de fundamentare privind delegarea serviciului public de iluminat public are drept
scop:
Dimensionarea tehnică şi umană a viitorului operator al serviciului de iluminat public
Dimensionarea parametrilor de performanţă şi costurile necesare pentru realizarea unui serviciu
calitativ.

1.3 PREZENTAREA ORAȘULUI BEREȘTI
ORAȘUL BEREȘTI este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică, are iniţiativă în
ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând în condiţiile legii, autoritatea în
limitele administrativ-teritoriale stabilite.
Administraţia publică a orașului Berești se întemeiază pe principiile autonomiei locale,
descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi
consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit.
Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt Consiliul Local al
ORAȘULUI Berești, ca autoritate deliberativă şi Viceprimarul ORAȘULUI Berești, cu atribuți de
primar, ca autoritate executivă, organe alese conform legii.

Consiliul Local şi Viceprimarul funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă
treburile publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege.
Primăria constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, formată din Viceprimar cu
atribuții de primar, Secretar general al orașului și aparatul propriu de specialitate al primarului.
Primăria aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, gestionând
problemele curente ale colectivităţii în care funcţionează. Autorităţile administraţiei publice locale
ale Orașului Berești au dreptul şi capacitatea efectivă de a rezolva şi gestiona în nume propriu şi sub
responsabilitatea lor o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o
reprezintă.

1.4 ANALIZA LEGISLAŢIEI
În prezent activitatea de întreţinere a serviciului de iluminat public din România se desfăşoară în
conformitate cu prevederile actelor normative prezentate în continuare :
Legea nr. 123 /2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale;
Legea nr. 230/ 2006 – Legea serviciului de iluminat public;
Legea nr. 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilităţi, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Legea nr.100 /2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiuni de servicii.

1.5 SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
Definiţie: Serviciile comunitare de utilităţi publice, serviciile de utilităţi publice, sunt definite ca
totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate
şi interes public general ale colectivităţii locale cu privire la:
 Alimentarea cu apă;
 Canalizarea şi epurarea apelor uzate
 Colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale
 Producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat
 Salubrizarea localităţilor;
 Iluminatul public;
 Administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi
altele asemenea;
 Transportul public local.
Participanţii la realizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice sunt: autorităţile
administraţiei publice locale, utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, operatorii
serviciilor comunitare de utilităţi publice, A.N.R.S.C.
Serviciile comunitare de utilităţi publice implică procese industriale care au ca rezultat
producerea de deşeuri şi poluarea mediului cu un impact asupra mediului şi la realizarea serviciilor
trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecţiei şi conservării acestuia, pentru
asigurarea unei dezvoltări durabile.
Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi legislaţia secundară
pune accent pe necesitatea protecţiei mediului înconjurător şi obţinerea tuturor autorizaţiilor,
licenţelor şi avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentală a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi
reglementează activitatea în domeniu serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Legea nr. 230 /2006 – Legea serviciului de iluminat public are ca obiect stabilirea cadrului
juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul
funcţionării serviciului de iluminat public şi se aplică serviciului de iluminat public a
localităţilor, înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, judeţelor şi al
sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară
având ca obiectiv serviciile de iluminat public.
Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice
locale şi se înfiinţează, organizează şi gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile
deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de
importanţa economico-socială a localităţilor, de mărime şi de gradul de dezvoltare a acestora
şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
Procedura privind delegarea gestiunii sau concesionarea serviciilor publice de iluminat
public este reglementată de Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii

2.2 ORGANIZAREA
ILUMINAT PUBLIC

ŞI

FUNCŢIONAREA

SERVICIULUI
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Serviciul de iluminat public se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor
stabilite în Legea nr. 51/2006.
Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea
unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume :
 Ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
 Creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale,
precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
 Punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice
ale localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau
religioase;
 Susţinerea şi stimularea dezvoltării economice-sociale a localităţilor;
 Funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitatea şi eficienţa
economică a infrastructurii aferente serviciului.
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.
Potrivit legii – Legea 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 sau a asociaţiilor de dezvoltare
comunitară, după caz.
În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare
comunitară, după caz, 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 sau asociaţiile de
dezvoltare comunitară, după caz, 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.
2.3 OPERATORII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public prestatorii care îşi desfăşoară
activitatea în baza licenţei eliberate în condiţiile legii de A.N.R.S.C.
Operatorii licenţiaţi să presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile de
delegare a gestiunii şi pot presta serviciul în orice localitate, în mod direct sau prin
intermediul unei filiale, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurenţe pe
piaţa serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii :
 să gestioneze serviciul de iluminat pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;
 să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii
aferente serviciului de iluminat public;
 să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului
sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;
 să asigure respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului de iluminat public
stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului, anexat
la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz;
 să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A. N.R.S.C informaţiile
solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării
funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public;
 să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de
norme le legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;
 să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi.

CAPITOLUL 3 – ORGANIZAREA SISTEMULUI ACTUAL DE
ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL BEREȘTI
În momentul de faţă serviciul de iluminat public din Orașul Berești este realizat de către
personal din aparatul de specialitate al primarului.

CAPITOLUL 4- ANALIZA ŞI SELECŢIA ALTERNATIVELOR
4.1 IDENTIFICAREA NEVOILOR DE ILUMINAT PUBLIC
Gestionarii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale,
fie asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop.
Beneficiarii ai serviciului de iluminat public sunt comunităţile locale în ansamblul lor sau,
în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitară, comunităţile locale competente.

4.2 ACŢIUNI NECESARE DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL
Consiliul Local al ORAȘULUI Berești poate decide cu privire la organizarea şi
funcţionarea serviciului de iluminat public. În acest sens, Consiliul Local al orașului Berești

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 Orașul Berești 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 Orașul Berești.

4.3
FUNDAMENTAREA
NECESITĂŢII
ŞI
OPORTUNITĂŢII
MODALITĂŢII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC
Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat în vederea analizării modalităţii de gestiune a
serviciului public de iluminat public şi anume activitatea de întreţinere iluminat stradal-rutier,
iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul
ornamental-festiv. Principalele aspecte care au impus realizarea studiului :
 Respectarea şi aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost
armonizate cu legislaţie UE;
 Necesitatea asigurării unor servicii publice de calitate;
 Necesitatea modernizării sistemului de gestionare a serviciului.
Oportunitatea modalităţii de gestiune constă în asigurarea serviciilor publice de iluminat
public în condiţiile de calitate, economie eficientă şi rentabilitate.
Obiectul prezentului studiu are menirea să sprijine în mod obiectiv desemnarea unei
soluții optime de gestionare a serviciului de iluminat public: direct sau indirect (delegată).
Pentru a putea compara avantajele și dezavantajele gestiunii directe cu cele ale gestiunii
indirect (delegate), acestea se prezintă astfel:
Getiunea directă
Gestiunea delegată
Avantaje
Autoritățile
administrației Autoritatea locală:
publice își asumă nemijlocit - Va avea posibilitatea de a superviza și a
toate
sarcinile
și reglementa conformarea operatorului la
responsabilitățile
față
de cerințele impuse în contract
populația deservită
- Urmărește calitatea și eficiența serviciului
prestat, corespunzător indicatorilor de
performanță a serviciului, stabiliți conform
legii
- Urmărește modul de administrare, de
exploatare , de conservare și de menținere în
funcțiune, dezvoltarea și/sau modernizarea
sistemului de iluminat public
- Monitorizează respectarea și aplicarea
reglementărilor legislative în domeniu, care
au fost armonizate cu legislația UE
Dezavantaje Costuri suplimentare cu: dotări Autoritatea locală trebuie să își adapteze
cu echipamente și utilaje rolurile de administrator și reglementator pe
specifice, mijloace de transport durata contractului și va trebui să se
și
intervenție,
personal, concentreze pe negociere, monitorizare și
instruire personal, autorizare supervizare
personal, costuri de licențiere la
ANRSC

Argumentele care au stat la baza stabilirii modalităţii de gestiune a serviciului public de
iluminat public sunt următoarele:
 prin externalizarea serviciului se va putea asigura calitatea optimă a serviciilor, fiind
imposibil pentru Primărie să susţină din fonduri proprii angajarea de personal de
specialitate şi achiziţia de utilaje şi echipamente necesare pentru întreţinerea şi
repararea acestuia, aceste fonduri fiind mai bine utilizate pentru extinderea şi
modernizarea reţelei de iluminat public pe raza UAT Berești;
 asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care să corespundă
normelor
naţionale şi UE.
Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de iluminat public în Orașul Berești
este gestiunea delegată, atât din punct de vedere al beneficiilor cât și a avantajelor.
Gestiunea directă presupune înființarea unei structuri independente, cu personalitate
juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al orașului Berești, cu personal specializat
propriu, ce implică existența de resurse umane cu pregătire în domeniu și dotare tehnică
adecvată; serviciul nu poate fi prestat decât în baza unei licențe eliberate de ANRSC, care
presupune îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.
Conform Legii nr.51/2006, republicată, modificată şi completată, gestiunea indirectă
sau delegată ,,este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale de
la nivelul autorităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama
unităţilor-administrativ teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori
numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea
serviciilor de utilităţi publice, precum şi concesiune sistemelor de utilităţi publice aferente
serviciilor, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi exploatare a acestora, pe baza unui
contract, denumit CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII.
În cazul gestiunii delegate, se parcurg următorii paşi:
 Întocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor
optime de delegare a gestiunii serviciilor.
 Întocmirea şi aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat în conformitate cu
dispoziţiile Ordinului nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului –
cadru al serviciului de iluminat public.
 Întocmirea şi aprobarea Caietului de sarcini ale serviciului de iluminat public
întocmite în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 87 din 20 martie 2007 pentru
aprobarea Caietului de sarcini –cadru al serviciului de iluminat public.
 Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale a unei
hotărâri privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public.
 Organizarea procedurii de atribuire, atribuirea şi semnarea Contractului de Delegare a
gestiunii serviciului.
 Operatorii îşi desfăşoară activitatea numai pe baza licenţei emise de A.N.R.S.C,
prestarea activităţilor specifice serviciului de iluminat public fără licenţă sau cu licenţă
expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisă.
 Durata recomandată a delegării minim 1 an.
Încetarea contractului se face în următoarele situaţiile:


în cazul în care operatorului i se retrage licenţa A.N.R.S.C. sau aceasta nu este
prelungită după expirarea termenului;

la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea
acestuia, în condiţiile legii;

în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata
unei despăgubiri în sarcina orașului Berești;

în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Delegant, prin reziliere, cu
plata unei despăgubiri în sarcina Delegatarului;

în cazul în care Operatorul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea sunt retrase,
în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului Operatorului, cu acordul ambelor părţi, în
scris.
Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele anexe:
 Caietele de sarcini ale serviciului, Regulamentul serviciului de iluminat public;
 Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a UAT Berești;
 Proces verbal de predare-primire a bunurilor prevăzute în inventar;
 Oferta operatorului.
Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Orașul Berești se va face conform Legii
nr. 51/2006 a serviciilor de comunitare de utilităţi, republicată cu modificările şi completările
ulterioare şi a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

Întocmit,
REFERENT
Vasile Nicu

