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ANUNT

In conformitate cu prevederile Legii nr.52l2}O3 privind transparenta decizionala in

administratia publica, republicata se aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare nr.160 din

08.11.2019 privind aprobarea infiintarii Serviciului de Iluminat Public al Comunei Peciu Nou'

potrivit art.7, alin2 din Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia

publica, republicata, anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la

cunostinta publicului, in conditiile alin.(l), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea

spre avizare de catre autoritatile publice.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

- pe site-ul Primariei comunei Peciu Nou - www.primariapeciunou.ro

- la sediul Primariei comunei Peciu Nou, nr.189

procedura de dezbatere publica :30 zile lucratoare pana in data de 20.t2.2019.

Termen pentru transmiterea de propuneri , sugestii, opinii cu valoare de recomandare

privind proiectul supus dezbaterii publice: 20.12.2019

Transmiterea propunerilor, sugestiilor si opiniilor se poate face:

- Prin email la adresa: contact@primariapeciunpp.ro

- prin fax la nr.0256414826

- prin posta pe adresa primariei comuna Peciu Nou, nr.189

- depuse la biroul de relatii cu publicul- Primaria comunei Peciu Nou.

Inspector,

Tunsu Adriana Simona

w:
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PROIECT DE HOTARARE

Nr. /60 ain o{. /1" /ol1
privind aprobarea infiinlSrii Serviciului de lluminat Public al Comunei Peciu nou

CONSILIUL LOCAL AL Comunei Peciu Non,

convocat prin Dispozilia Primarului comunei Peciu nou, tn sedinla
ordinard la data*_____;

Avfrnd tn vedere:

Referatul de aprobare nr. t759/28.10.2019 a Primarului Comunei Peciu Nou
Raportul de specialitate nr. L758/28.10.2019 al Serviciului Urbanism Si
Amenaj are a Teritoriului ;
Referatul de specialitate w.1771130.10.2019 privind stabilirea formei de
gestiune a Serviciului de Iluminat Public al Comunei Peciu Nou;
avizele favorabile a1e comisiilor de specialitate din oadrul consiliului local al
Comunei Peciu nou;

In conformitate cu prevederile:

Legii Nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitfii publice,
republicatfl, cu modificErile qi completirile ulterioare;
Legii Nr.230l2006 a serviciului de iluminat public, cu modificErile qi
completlrile ulterioare;

Ordinului Preqedintelui A.N.R.S.C. Nr.86/2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
Ordinului Preqedintelui A.N.R.S.C. Nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului
de sarcini -cadru al serviciului de iluminat public;
Ordinului comun Nr.5/93/2007 al Preqedintelui A.N.R.E. qi al Preqedintelui
A.N.R.S.C. -pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea
infrasbucttrii sistemului de distribu{ie a energiei electrice pentru rcalizarea
serviciului de iluminat public;
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H.G. Nt.74512007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
licentelor h domeniul serviciilor comunitare de utilitdli publice, cu
modific[rile qi completlrile ulterioare;

Art.36 alin.(l), alin.Q) lit.d) pi alin.(6) lit.a) pct.14 dtn Legea Nr.21512001
privind administratia public6 locald, republicat5, cu modific6rile gi
completflrile ulterioare ;

Legii Nr.52l2003 privind transparenla decizional\ cu modifictuile gi
complet5rile ulterioare ;

In temeiul dispozifiilor art.133 alin.(l) coroborate cu art.196 alin.(l)
din Legea OG2712019 Cod administrativo adopti prezent

norAnAnn

ART.I. Se aprobfl lnfiin]area Seryiciului de Iluminat Public al Comunei
peciu nou av6nd oa obiect de activitate: infiinfarea, dezvoltarea, modemizare4
administrarea qi exploatarea sistemului de iluminat public.

ART.2. Se aprob6 Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune
a Serviciului de Iluminat Public al Comunei peciunou, conformAnexei Nr.l, carc
face parte integrantd din prezenta hotdrfire.

ART.3 Se aprob6 ca Prim[ria Comunei Peciu Nou sd lntocmeasci
documentalia necesard tn procesul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat
public, sau sd angajeze o societate de consultanlS pentru tntocmirea acestei
documentatii

ART.4 (1) Hotlrdrea are caracter normativ gi intri in vigoare la data
aducerii la cunogtintE public6.
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(2) Aceastd hotdrfue poate fi atacatd la instanfa de contencios
administrativ in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificdrile gi completlrile ulterio.re.

ART.S. Prezerfia hot6rdre a fost adoptat6 de Consiliul Local al comunei Peciu
nou, in gedint6 ordinard, cu respectarea prevederilor art.l33 din OG 5712019 Cod
administrativ,

ART. 6. P r ez.enta hotilrdre se comunicd:

-Instituliei Prefectului-Judetul Timil- Serviciul Controlul Legditalii,
Aplicdrii Actelor cu Caracter Reparatoriu qi Contencios Administrativ;

-Primarului Comunei Peciu nou;

-Serviciului Urbanism qi amenajarea Teritoriului doamnei Inspector Schipor
Camelia;

- Autorit6{ii Nafionale pentru Serviciile Comunitare de Utilitdfi Publice
(A.N.R. S.C.)-Agentia Teritoriali Vest.

IIIIITIATOR:

PRIMAR

Ing. Dipl. I)ragan Gabriel Razvan

6--o*Ae>
* COIyIUNA *

FECIU NOU
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Referat de aprpbare

la Proiectul de hotirflre privind aprobarea infiing[rii Serviciului de lluminat
Public al Comunei Peciu Nou

in conformitate cu prevederile art.3 din Legea Nr.5112006 a sertticiilor
comunitare de utilitdti publice, republicatd, cu modifificdrile qi completdrile

ulterioare, serviciile de utilit[fi publice, cum este ryi cazvl serviciului comunitar de

iluminat public, sunt in responsabilitatea autoritililor administraliei publice locale

qi se infiinleazd, se organizeazd qi se gestioneazd potrivit hotdrdrilor adoptate de

autoritElile deliberative ale unit[]ilor administrativ+eritoriale, in func1ie de gradul
de urbanizare, de importanfa economico-sooiala a iocalitaliior, de m[rime qi de

gradul de dezvoltarc a acestora $i in raport cu infrastructura tehnico-edilitard
existent[. in organizarea, funcjionarea qi dezvoltarea serviciilor de utilitEfi publice,
interesul general al comunitSlilor locale este prioritar. 

,

Organizarea qi desfEgrraxea serviciului de iluminat public trebuie sd asigure

satisfacerea unor cerinle qi nevoi de utilitate publicI ale comunit5lii locale, qi

anume : ridicarea gradului de civilizalie, a confortului qi a calitilii vielii; oreqterea

gradului de securitate individuald qi colectivI tn cadrul comunitllii, precum qi a
gradului de siguranfd a circulafei rutiere qi pietonale; punerea in valoare, prin
iluminat adecvat, a olementelor mhitectonice gi peisagistice ale localit61ii, marcaroa

evciriineiitclor festive $i a sffbetorilof logale sau foligioase; susliiicfea 9i $iinulareir
dezvoltiirii economico-sociale a localitiEii; funclionarea qi exploatarea tn condifii
de siguranfd, rentabilitate qi eficienl5 economicd a infrastructurii aferente
serviciului.
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Autoritatea administraliei publice locale trebuie sd asigure gestiunea

serviciului de iluminat public, pe criterii de competitivitate qi eficien(a economic6

qi manageriald, avend ca obieotiv atingeroa $i respectarea indicatorilor de

perfornanli ai serviciului, stabilif, prin conffactul de degare a gestiunii, respectiv
prin hotilr6rea de dare in administrare, in cazvl gestiunii directe.

Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeazd pnn urm5toarele

modalitili :

a.)gestiune directi;

b.)gestiune delegati.

Alegerea forrnei de gestionare se face prin hotir6rea consiliului local.

Indiferent de forma de gestiune adoptatd, in virtutea competenlelor qi

atributiilor ce le revin potrivit legii, autorit{ile administraliei publice locale
p6streaz6 dreptul de a aproba, a supraveghea qi a confrola, dup6 caz, modul de

fundamentare a tarifelor qi respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de

modificare a acestora, emise de ANRSC; modul de indeplinire a obligaliilor
confactuale asumate de operatori qi activitnfb desfrqurate de aceqtia; calitatea qi

eficienla serviciului prestaf corespunz[tor indicatorilor de performan]I ai
serviciului, stabiliti conform legii; modul de administrare, de exploatare, de

conservare gi de menfinere in firncfiune, dezvoltarea qilsau modenrizarea

sistemului de iluminat public.

inbazaprevederilor legale tn domeniu, este necesari qi oportun[ adoptarea

de citre Consiliului Local al comunei Peoiu Nou a unei hot6r6ri privind firfiinlarea
Serviciului de Iluminat Public ryi alegerea formei de gestionare a acestuia. Cea mai
avantajoasd formi de gestionare a Serviciului de Ihrminat Public al Comunei Peciu

nou, in actualul context, este gestiunea delegati. Gestiunea directi presupune

infiinlarea unei structuri cu personalitate juridic[, aflatd in subordinea Consiliului
Local, cu personal specializat propriu etc., aproape imposibil de realizat in acest
moment.
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Fa[6 de considerentele ce preced6, supun Consiliului Local al Cormrnei

Peciu Nou, spre dezbatere gi aprobare, Proiectul de hotlrire privind aprobarea
infiinflrii Serviciului de lluminat Public al Comunei Peciu Nou .

Potrivit dispoziliilor arr.136 alin. (8) lit. a), b), c), d), din OG 5712019 Cod
administrativ care prevede cE: ,, Fiecare proiect de hot6r0re inscris pe ordinea de zi
a gedinpi consiiiuiui iocai este supus dezbaterii numai dacl este insoft de:
a)referatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare, semnat de
initriator;
b)rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
c)avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d)alte documente prevflzute de legislalia specialfi.

Primar

Ing. Dipl, Dr[gan Gabriel R[zvan

60MA,V4

COMUNA X

PECIU NOU
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Nr. 1758 din 28.10.2019.

Aprobat

Primar

Privind infiintarea serviciului de iluminat public al

Comunei Peciu Nou, Judetul Timis

Confonn prevederilor art. l, aL.(1) din Legea serviciilor comunitare de
utilit{i publice, nr.5l/2006, republicata, cu modificdrile gi completErile ulterioare,
serviciul de iluminat public este un serviciu comunitar de utilitate public6,
reglementat prin Legea speciala nr. 230/07.06.2006 a serviciului de iluminat
public, publicati tn M.O. al Romdniei nr. 517115.06.2006, intrat5 in vigoare la data
de 21.03.2007,9i cuprinde totalitatea acliunilor gi activit6{ilor reglementate, prin
care se asigurd satisfacerea nevoilor de utilitate gi interes public general ale
oolectivitililor locale, cu privire la iluminatul public.

tn conformitate cu prevederile legii 230/2006 a serviciului de iluminat
public art. 8, alin (1) care prevede c6: ,,infiinlarea, organizatea, coordonarea,
monitorizarea qi controlul funclionarii serviciului de iluminat public la nivelul
unitafllor adminishativ-teritoriale, precum gi lnfiinlarea, dezvoltare4
modernizarea, administrarea qi exploatarea sistemelor de iluminat public intr6 in
competenta exclusiva a autorit6tilor administraliei publice locale".

De asemeni, autoritdlii administrafiei publice locale li revine sarcina
asigur6rii serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate gi eficienf6

6o*ArD
COMUNA

PECIU N
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economici gi manageriali, avind ca obiectiv atingerea gi respectarea indicatorilor
de performattd a serviciului, stabiliti prin contractul de concesiune in cani
gestiunii delegate, respectiv prin hotlrirea de dare in administrare, tn carul
gestiunii directe.

Totodata, in conformitate cu prevederile art. 8 al.(2) din Legea serviciului de
iluminat public nr.23012006, ln exercitarea atributiilor qi responsabilitdlilor ce le
revin in domeniul administr6rii gi gestion6rii serviciului de iluminat public,
autoritdtile adminishafiei publice locale adopti hot5riri sau emit dispozilii, dup6
caz,pivitoare la :

-aprobarea programelor de dewoltwe, reabilitare, extindere gi modernizare
a sistemelor de iluminat public existente, precum gi a programelor de infiinlare a
unor noi refele de iluminat public;

-aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitareq extinderea gi

modernizarea sistemelor de iluminat public, studii care vor stabili indicatorii
tehnico-economioi, vor identifica srnsele de finanlare a investiliilor, precum gi

solutia optim6 din punct de vedere tehnico-economic;

-darea in administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat public,
precum gi lncredinlarea exploatdrii bunurilor apa{inand patrimoniului public sau
privat aI localitdtilor, aferente serviciului, conform prevederilor legale in vigoare;

-contractarea sau garantarea, in condi{iile legii, a imprumuturilor pentru
finanfarea programelor de investilii gi moderniziri sistemelor de iluminat public;

-elaborarea gi aprobarea regulamentului serviciului gi a caietului de sarcini,
in conformitate cu regulamentul-cadru gi caietul de sarcini-cadru, elaborate si
aprobate de autoritatea competent ape domeniu, A.N.R. S.C.Buouresti;

- aprobarea taxelor speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public,
cu respectarea reglementflrilor tn vigoare;

Avtnd in vedere prerogativele legislative ale autoriti{ii publice locale, cu
privire la serviciul de iluminat public, conferite de lege, precum gi a faptului ci gi
pin6 in prezent au fost efecfuate costuri de intretinere, mentenanta pi reparalii ale
serviciului, degi acest serviciu nu a existat (nefiind infiintat prin HCL Peciu Nou),
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se constate cd si in continuare penffu administrarea, dezvoltarea, reabilitarea,

intre{inerea, mentenanta Fi exploatarea acestui4 confoffii prevederilor
regulamentului serviciului gi a caietului de sarcini al serviciului de iluminat public
al comunei, se genereaza costuri si, ca urmare, este necesar in primul r?nd
lnfiinlarea serviciului de iluminat public la nivelul Autoritatii publice locale Peciu
Nou.

Ca urmare a celor de mai sus, $i tn conformitate cu prevederile art. 41, al.2)
din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, privind lnfiinlarea
serviciului de iluminat public, propun Consiliului Local al Comunei Peciu Nou,
si aprobe infrinfarea serviciului de iluminat public al Comunei Peciu Nou,
urmhnd ca in bazaprerogativelor de mai sus, intr-o perioadi urmdtoare de timp, sd

se lntocmeasc6 docunnentatia de stabilire a formei de gestiune qi de atribuire a
gestiunii serviciului, prin conhact de concesiune, prin aplicarea procedurii de
licitatie publicd deschisd, prevaanta de Legea nr. 100/2016 privind concesiurile de

lucrari si concesirurile de servicii si a Nonnelor metodologice de aplicare a
acesteia, aprobate prin HG nr.86712016.
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Nr: 1771 din 30.10.2019.

Aprobat

Primar

Ing. Dipl. Dr6gan

Referat de specialitate

Privind stabilirea formei de gestiune a serviciului de Iluminat public al

Comunei Peciu Nou, Judetul Timis

Conform prevederilor art. l, al. (2) lit. D din Legea serviciilor comunitare de
utilit{i publice, rr. 51/2006, republicata, serviciul de iluminat public este un
serviciu comunitar de utilitate publicS, reglementat prin Legea speciala nr.
n0/20A6 a serviciului de iluminat public ce cuprinde totalitatea acliunilor gi

activitIlilor reglementate, prin care se asigurd satisfacerea nevoilor de utilitate gi

interes public general ale colectivitdlilor locale, cu privire la iluminatul public.

in conformitate cu prevederile art. 8, al (1) din legea serviciului de iluminat
public nr. 230/2006, autoritItii administraliei publice locale li revine tn
exclusivitate competentele de infiintare, organizatea, gestionarea, coordonarea,
atribuirea serviciului de iluminat public, precum si monitoiz.arca gi controlul
prestarii acestui serviciu.

De asemenea, autoritEtii administra[iei publice locale ii revine sarcina
asigurdrii serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate pi eficienfi
economici gi manageriald, avlnd ca obiectiv atingerea qi respectarca indicatorilor
de performanti a serviciului, stabilifi prin contraotul de delegare a gestiunii
serviciului sau in anexa la Regulamentul serviciului de iluminat public.

Totodata, In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea serviciului de de
iluminat public nr.23012006, in exercitarea atribuliilor gi responsabilitatilor oe le

'8&u'#a:
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revin in domeniul administrdrii $i gestion6rii serviciului de iluminat public,
autoritdfile administra{iei publice locale adoptd hotdrtri sau emit dispozilii, dupl
cazrpn-vttoare la:

-aprobarea programelor de reabilitare, extindere $i modemizare a
infrastructurii existente, precum gi a programelor de infiinlare a unor noi sisteme
de iluminat public;

-delegarea gestiunii serviciului de iluminat public pe criterii de transparenta,
competitivitate si eficient4 precum qi exercitarea atributiilor de administrare
asupra bunurilor apartinand domeniului public sau privat al unitatilor
administrative-teritoriale, aferente infrastructurii serviciului;

-elaborarea pi aprobarea caietelor de sarcini si a regulamentelor serviciului,
in conformitate cu regulamentul-cadru gi caietul de sarcini-cadru, elaborate de
A.N.R.S.C.;

- stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru serviciile de iluminat
public, cu respectarea reglementdrilor in vigoare;

Avhd in vedere prerogativele legislative ale autoritdtitor publice locale, cu
privire la serviciul de iluminat public, conferite de lege, este necesar in primul rind,
infiinlarea prin hotarare a consiliului local a serviciului de iluminat public al
Comunei Peciu Nou gi apoi stabilirea formei de gestiune, in baza unui studiu de
oportunitate, prevaztt de Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, republicatala art.22, ahn. (3) care prevede cE: ,,Modalitateade gestir:ne a
serviciilor de utilitdti publice se stabilegte prin hotir6ri ale autoritdlilor deliberative
ale unititilor administrativ-teritoriale, in baza unui studiu de oportunitate, tn
func{ie de natura gi starea serviciului, de necesitatea asigur6rii celui mai bun raport
prel/calitate, de interesele actuale gi de perspectivd ale unitdlilor administrativ-
teritoriale, precum qi de mlrimea gi complexitatea sistemelor de utilitdli publice.

Urmare a celor de mai sus, gi in conformitate cu prevederile art. 3, al, (Z)
din Legea w. 51/2A06 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu
modificdrile gi completirile ulterioare, cu privire la tnfiinfarea, organizarea si
functionarea serviciului de iluminat public al Comunei Peciu Nou, propun
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Consiliului Local al Comunei Peciu Nou, si aprobe stabilirea formei de
gestiune a serviciului de iluminat public aI Comunei Peciu Nouo respectiv
forma de gestiune delegata pentru activitatea de intretinere qi mentenanla a
serviciului de iluminat public al Comunei Peciu Nou, in baz,a Studiului de
oportunitate anexat.

,*lfu,"



Anexa I HCL

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public al

Comunei Peciu Nou

1. Consideratii de ordin general

Serviciul de iluminat public reprezinta un serviciu comunitar de
utilitate publica, local, organizat, coordonat, condus, monitorizat gi controlat
de catre autoritatea administratiei publice locale, in cazul de fata de catre
Primiria Gomunei Peciu Nou.

Serviciul de iluminat public se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor
populatiei, ale institutiilor publice si ale agentilor economici din Comuna
Peciu Nou, judetul Timis.

Principiile de organizare gi functionare a serviciului de iluminat public ca
parte componenti a serviciilor comunitare de utilitati publice, sunt
urmdtoarele:

o proteclia sdnitdtii publice;
. autonomia locald gi descentralizarea;
. responsabilitatea fati de cetiteni;
. conservarea gi protectia mediului inconjuritor;
. calitatea gi continuitatea serviciului;
. tarife echitabile gi accesibile tuturor consumatorilor;
. nediscriminarea gi egalitatea tuturor consumatorilor;
o transparen[a, consultarea gi antrenarea In decizii a cetdtenilor;
o administrarea corect5 gi eficienti a bunurilor din proprietatea publici

gi a banilor publici;
. dezvoltarea durabili.

Prin modul de organizare gi desfigurare a activitililor serviciului de
iluminat public trebuie sa se realizeze asigurarea unor cerinte si nevoi de
utilitate publica, astfel:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ gi calitativ;
b) adaptabilitate la cerintele concrete, diferenliate in timp gi spatiu, ale

comunititii locale;
c) satisfacerea judicioasd, echitabila gi nepreferentiala a tuturor membrilor

comunitdlii locale, Tn calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
d) tarifarea pe baza de competitie a serviciului prestat;
e) administrarea gi gestionarea serviciului in interesul comunititilor locale;
D respectarea reglementdrilor specifice In vigoare din domeniul

transpofrului, distributiei gi utilizirii energiei electrice;



' g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public,
prevdzute de normele interne ale Romaniei, precum gi cele ale Uniunii
Europene in acest domeniu, respectiv Normele CNRI si Normele C.l.E..

Cadrul legislativ ce sta la baza infiintarii, conducerii si organizarii
serviciului de iluminat public este urmatorul :

- OG 5712019 Cod administrativ;
-Legea nr. 5112006, a serviciilor comunitare de utilitati publice,

republicata, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
-Legea nr. 23012006, a serviciului de iluminat public;
-OUG nr. 58/2016, pentru modificarea gi completarea Legii nr.

5112006, a serviciilor comunitare de utilitati publice;
-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice locale;
-HGR nr. 39512016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare

a Legii achizitiilor publice nr. 98/2016;
-Legea nr. 1 A0n016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de

servicii;
-HG nr. 86712016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a Legi nr. 10012016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
-H.G. nr. 24612A06 pentru aporbarea Strategiei Nationale privind

accelerarea dezvoltirii servicii lor comu nitare de utilitdti publice;
-Legea nr. 51il20A2 pentru aprobarea Ordonanlei Guvernului

nr.2112002 privind gospodirirea localitdtilor urbane gi rurale;
-Ordinul Pregedintelui A.N.R.S.C. nr. 7712007 privind aprobarea

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii
activititii serviciului de de iluminat public;

-ordinul Pregedintelui A.N.R.S.c. nr. aol2007 de aprobare a
Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public - stabilegte cadrul
juridic unitar privind desfdgurarea serviciului de iluminat public, definind
modalititile gi condiliile cadru ce trebuie indeplinite pentru asigurarea
serviciului de iluminat public, indicatorii de performanli, condiliile tehnice,
raporturile dintre operator gi utilizator;

-Ordinul Pregedintelui A.N.R.S.C. nr. 8712A07 de aprobare a Caietului
de sarcini cadru al serviciului de iluminat public - stabilegte conditiile de
desfdgurare a activitdtilor specifice serviciului de iluminat public, stabilind
nivelurile de calitate gi conditiile tehnice necesare funclionirii acestui
serviciu in condilii de eficienti gi siguranld;

- C.l.E. - Comisia lnternationala de Iluminat;
- C.N.R.l. - Comitetul National Roman de lluminat.

2. Descrierea serviciului de iluminat public

Serviciul de iluminat public a Comunei Peciu Nou are in componenta
trei sisteme de iluminat public, respectiv cel al localitatii Peciu Nou, cel al
localitatii Diniasi si cel al localitatii Sanmartinu Sarbesc.



Sistemul de iluminat public al Comunei Peciu Nou este realizat pe
infrastructura sistemului de alimentare cu energie electrica al comunei,
utilizind stilpii de sustinere a retelei de distributie a energiei electrice,
consolele de sustinere a conductoarelor electrice si conductorul de nul
comun si pentru iluminatul public si pentru alimentarea cu energie electrica a
localitatilor.

Corpurile de iluminat ale sistemelor de iluminat public ale comunei sunt
echlpate cu Iampi cu LED, cu puteri 40-60 W, acestea fiind reabilitate in
intregime. Aprinderea si stingerea sistemelor de iluminat public ale Comunei
Peciu Nou se face automatizat, cu ajutorul unor elemente de automatizare,
respectiv fotocelule, care comanda elementele de comutatie ale punctului de
aprindere. Sistemele de iluminat public ale comunei au fost reabilitate, adica
au fost schimbate lampile cu incandescenta sau cu descarcare in vapori, cu
lampi cu LED-uri, deasemenea, au fost montate corpuri de iluminat pe
fiecare stalp, de pe toate strazile localitatilor comunei.
ln Comuna Peciu Nou se regasesc urmatoarele tipuri de iluminat:

-iluminat stradal-rutier ;

-iluminatul arh itectu ral ;

-iluminat festiv si ornamental-festiv.
Obiectul atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de

iluminat public prin comtract de achizitii publice de servicii, Tl reprezinti
serviciul de iluminat public a Comunei Peciu Nou, incluzind tipurile de
iluminat de la aliniatul precedent.

3. Motivele care justifici acordarea concesiunii

3.{. Motive de ordin economic
Prin atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de

iluminat public al Comunei Peciu Nou, serviciul de iluminat public va fi
prestat de catre un operator licentiat si autorizat de autoritatea competenta
pe domeniu, care este in masura sa respecte toate cerintele si conditiile
prevazute de regulamentul si caietul de sarcini propriu al serviciului de
iluminat public, la o valoare a activitatii serviciului care sa-i asigure
acoperirea costurilor plus un profit de pina la 5 %. Pentru obtinerea unei
valori a activitatii serviciului cit mai mica, aceasta valoare reprezinta unul din
criteriile de selectie, astfel:

Criteriul de selectie cel mai important va fi nivelul cel mai mic al valorii
activitatii serviciului, din ofertele care se vor depune in vederea atribuirii
contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public a Comunei
Peciu Nou, respectiv a activitdlilor de mai sus care fac obiectul delegarii de
gestiune. Acesta va avea o pondere importanta in totalul punctajului de la
capitolul aspecte economice si financiare ale ofertelor.

De asemenea, o pondere importanta in totalul criteriilor de selectie o
va avea si criteriul, Programul si sitemul de supraveghere, organizare si
control al serviciului de iluminat public, precum si capacitatea tehnica si
organizatorica a ofertantului, adica modul in care operatorul va sti sa se
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organizeze si sa desfasoare prestarea serviciului, astfel incit raportul
cosUcalitate, sa fie cit mai mic.

3.2. Motive de ordin financiar

ln conditiile pastrarii serviciului de iluminat public al Comunei Peciu
Nou, in cadrul serviciului public al primariei, sau cu alti ,,operatori" nelicentiati
si neautorizati, organizarea gi functionarea lui in conditiile tehnice prevazute
de normele si normativele de specialitate in vigoare, ar necesita existenta in
cadrul primariei a unui compartiment tehnic de specialitate in domeniul
energiei electrice. De asemeni, conform prevederilor regulamentului de
acordare, respingere, suspendare si retragere a licentelor in domeniul
serviciilor comunitare de utilitati publice, aprobat prin HGR nr. 74512A07,
orice agent economic sau serviciul propriu al primariei cu personalitate
juridica, care presteaza un serviciu sau o activitate din cadrul unui serviciu
de utilitate publica, este obligat sa se licentieze, adica sa indeplineasca
conditiile de licentiere prevazute de Regulamentul de licentiere in domeniul
serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin HCL nr.74512007.

Prima conditie necesara pentru licentiere, si cea mai importanta, este
obtinerea de catre acest serviciu cu personalitate juridica a unui atestat de la
ANRE Bucuresti, care sa-i confere dreptul de proiectare si executie de
lucrari in Sistemul Energetic National.

De asemeni, Iicentierea serviciului propriu al primariei, presupune
existenta unui numar minim de personal de specialitate, cu pregatire in
domeniu in cadrul serviciului si a unei dotari tehnice adegvate pentru
prestarea acestui serviciu.

Prin atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de
iluminat public al Comunei Peciu Nou, unui operator licentiat si autorizat,
dotarea tehnica necesara desfasurarii serviciului se va asigura prin grija
acestuia, conform prevederilor regulamentului de acordare, respingere,
suspendare si retragere a licentelor in domeniul serviciilor comunitare de
utilitati publice, aprohat prin HG nr.74512007.

Ca urmare, prestarea serviciului de iluminat public al Comunei Peciu
Nou in gestiune directa, cu Serviciul propriu al primariei cu personalitate
juridica, ar necesita asigurarea de personal specializat pe domeniul
energetic si o dotare tehnica necesara prestarii unui serviciu de calitate,
ceea ce ar presupune importante costuri financiare pentru dotarea tehnica a
serviciului, pentru asigurarea personalului de specialitate, pentru licentiere,
pentru intretinere, pentru reparatii, etc.

3.3. Motive de ordin social gi de mediu

Avdnd Tn vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005,
privind protectia mediului, modificata si aprobata prin Legea nr. 26512006,
autorit5lile administratiei publice locale au importante responsabititeti gi



obligatii pentru asigurarea unui mediu sindtos de viata pentru toti cetitenii
comunitatii.

Administrarea si functionarea serviciului de iluminat public din Comuna
Peciu Nou trebuie sa aibe in vedere realizarea urmatoarelor obiective:

a) satisfacerea interesului general al comunititii;
b) satisfacerea cat mai completa a cerintelor beneficiarilor;
e) protejarea intereselor beneficiarilor;
d) intirirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunititilor locale;
e) asigurarea dezvoltdrii durabile a unitililor administrativ-teritoriale;
0 cregterea gradului de securitate individualS gi colectlvd Tn cadrul

comunitdtilor locale;
g) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice gi

peisag istice ale localitililor;
h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului qi a calititii vietii

cetatenilor;
i) mirirea gradului de siguranta a circulatiei rutiere gi pietonale;
j) crearea unui ambient placut;
k) cregterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;
l) asigurarea functionarii gi exploatirii in conditii de siguranta, rentabilitate

qi eficienta economici a infrastructurii aferente serviciului.
Pentru realizarea si respectarea acestor obiective, prestarea serviciul

de iluminat public al Comunei Peciu Nou, ar implica cheltuieli importante din
bugetul local, iar cerintele actuale de intretinere, exploatare si modernizare a
sistemelor de iluminat public at presupune asigurarea unor surse de
finantare ce ar solicita si mai mult bugetul local.

Avand in vede motivele si justificarile mai sus formulate, rezulta ca
forma de gestiune cea mai adegvata pentru serviciul de iluminat public al
Autoritatii administratiei publice locale Peciu Nou, este gestiunea delegata.

ln concluzie, delegarea gestiunii serviciului de iluminat public a
Comunei Peciu Nou prin atribuirea contractului de achizitie publica se
servicii, catre un operator licentiat si autorizat, conform legislatiei in
vigoare privind delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilitati
publice, se dovedegte a fi forma cea mai potrivita pentru Unitatea
Administrativ-teritoriala a Comunei Peciu Nou.

4. lnvestifiile necesare pentru modernizare

Serviciul de iluminat public al Comunei Peciu Nou, ce face obiectul
atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, se
desfdgoari pe toata raza comunei, format din trei sisteme de iluminat public,
respectiv cel al localitatii Peciu Nou, cel al localitatii Diniasi si cel al localitatii
Sanmartinu Sarbesc, avind un numar total de 853 corpuri de iluminat, din
care 452 in localitatea Peciu Nou, 201 in localitatea Diniasi si 200 in
localitatea Sanmartinu Sarbesc. Corpurile de iluminat public sunt amplasate
in totalitate pe infrastuctura retelei de alimentare cu energie electrica
apartinand ENEL S.C. Electrica S.A. Banat.



' Utilizatorul serviciului de iluminat public al Comunei Peciu Nou este
Comuna Peciu Nou, iar beneficiarii serviciului de iluminat public sunt
populatia comunei, agentii economici si institutiile publice.

Asigurarea sigurantei in functionare a sistemului de iluminat public din
localitatatile comunei, presupune existenta unor sisteme de iluminat public
reabilitate si modernizate, dotate si echipate cu aparatura si echipamentele
cele mai performante existente pe piata la aceasta data.

ln acest context, modernizarea sistemelor de iluminat public ale
Comunei Peciu Nou, presupune asigurarea de fonduri importante de
investitii de catre operatorul serviciului, conditie ce se va putea pune in
caietul de sarcini al serviciului de iluminat public a! Comunei Peciu Nou, a
carui recuperare se va face pe perioada delegarii de gestiune din valoarea
activitatii serviciului.

De asemeni, pentru asigurarea serviciului de iluminat public in
cartierele noi, ce se vor construi in comuna, unde alimentarea cu energie
electrica s-a facut prin linii electrice subterane, este necesar realizarea unui
sistem de iluminat public propriu, separat de infrastructura sistemului de
alimentare cu energie electrica. Totodata, pentru extinderea sisternului de
iluminat public pe strazile pe care acesta nu a existat, sunt necesare
importante fonduri de investitii, ce vor putea fi asigurate in primul rind din
sursele proprii ale operatorului, dar si din bugetul local sau din alte surse
atrase.

5. Nivelul minim al redevenfei

Redeventa se stabileste la un nivel de 5% din veniturile anuale
(trimestriale) realizate de operator din aceasta activitate si se plateste
trlmestria!, pina la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului expirat.
La determinarea redeventei s-a avut in vedere un nivel echilibrat al
raportului cosUcalitate, nivelul ridicat al redeventei influentAnd negativ
raportul menlionat.

6. Modalitatea de atribuire a contractului de concesiune

Atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat
public al Comunei Peciu Nou, se va face prin contract de achizitie publica
de servicii, respectiv contract de prestarii servicii, conform
prevederilor art. 29, al.(8), Iitera b) din Legea nr. 5112007 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, in baza Legii nr. 98/2016 privind achizitiile
publice si a normelor de aplicare a acesteia.

6



" 7. Durata delegarii de gestiune a serviciului de iluminat public

Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public
al Comunei Peciu Nou este de 1an, cu posibilitatea prelungirii acesteia
conform prevederilor legislatiei serviciilor comunitare de utilitati publice in
vigoare, respectiv art.32, al. (3) si (4) din Legea nr.5112006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si a Legii 98/2016 privind achizitiile publice.

8. Termenul previzibil pentru realizarea procedurii de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public

Modalitatea de estimare a termenului previzibil pentru realizarea
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica este urmatoarea:

- aprobarea infiintarii serviciului de iluminat public a! Comunei Peciu
Nou, in luna septembrie 2019;

-aprobarea studiului de oportunitate si stabilirea formei de gestiune
serviciului de iluminat public a Comunei Peciu Nou, in luna septembrie 2019;

-aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public al
Comunei Peciu Nou, in luna octombrie 2019;

-aprobarea regulamentului si a caietului de sarcini a serviciului de
iluminat public a Comunei Peciu Nou, in luna noiembrie 2A19;

-aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de achizitie
publica, compusa din documentele prevazute de Legea nr. 98/2016 si
normele de aplicare a acesteia in sedinta consiliului local din luna decembrie
2019.

Consultant 1.1.,

lng. Foghis Liviu


