
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51/2021 

privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat 

Public al Comunei Suseni 

 

 

Consiliul Local al Comunei Suseni, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de __________ 2021; 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 2138/2021 al primarului Comunei Suseni şi Raportul de 

specialitate nr. 2139/2021 al Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Suseni; 

- Raportul de avizare al Comisiei Economico-financiare amenajarea teritoriului şi 

urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Suseni; 

- HCL nr. 40/2019 privind înființarea Serviciului de iluminat public al Comunei 

Suseni; 

- prevederile art. 22 alin. (1), alin. (2) lit. ”b”, alin. (3) –(4) și art. 29 din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 8, art. 10, art. 11, art. 16 alin. (1) lit. ”b” și alin. (2) din Legea nr. 

230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Președintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public; 

- prevederile Ordinului Președintelui ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea 

Caietului de sarcini- cadru al serviciului de iluminat public; 

- Nota de îndrumare nr. 910134/30.06.2021 încheiat de Autoritatea Națională de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Compartimentul Județean 

Harghita din cadrul Agenției Teritoriale Centru; 

 Realizând publicarea anunțului privind elaborarea Proiectului Hotărârii Consiliului 

Local privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public 

al Comunei Suseni, în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, repiublicată, Proces – verbal de afișare înregistrat cu nr. 

2137/2021; 



 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de Iluminat 

Public al Comunei Suseni și Indicatorii de Performanță ai acestuia, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Caietul de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Comunei 

Suseni, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă modelul Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat 

public („Contractul de Delegare”), în forma prevăzută în Anexa nr. 3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă modificarea primului alineat al Capitolului VII. – Durata estimată a 

concesiunii, din Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de 

Iluminat Public din comuna Suseni, aprobat prin HCL nr. 40/2021 care va avea următorul 

cuprins: ”Durata concesiunii, este de 5 ani.” 

 Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

Comunei Suseni. 

Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se comunică: 

a) Prefectului judeţului Harghita,  

b) Primarului Comunei Suseni,  

c) Compartimentului de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Suseni 

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Suseni 

prin: afişare la sediul U.A.T. Comuna Suseni – respectiv pe site-ul oficial al Comunei Suseni – 

www.suseni.ro  

 

  

 Suseni, la 24 iunie 2021  

 

  Iniţiator     Avizat pentru legalitate 

   Primar         Secretar general uat 

         Egyed József          Kovács Ileana Éva 

  

 

http://www.suseni.ro/


      ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SUSENI 

PRIMAR 

Cod poştal 537305 Comuna Suseni Nr. 212 Telefon 0266-350077, email primaria@suseni.ro  

Nr. 2138/2021 Dos. I/1 

 

REFERAT DE APROBARE 

cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 51/2021 privind aprobarea Regulamentului și a 

Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Comunei Suseni 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta iniţiem Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat 

Public al Comunei Suseni, bazându-se pe următoarele 

 

Motive: 

 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”n” din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, deliberativul 

local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând astfel, 

potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

comunitare de utilități publice de interes local. 

 Prin HCL nr. 40/2019 s-a aprobat înființarea Serviciului de Iluminat Public al Comunei 

Suseni, Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat 

Public al Comunei Suseni și s-a stabilit ca modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat 

Public al comunei Suseni va fi gestiunea delegată. 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat 

public, cu modificările și completările ulterioare, ”în exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor 

ce le revin în domeniul administrării şi gestionării serviciului de iluminat public, autorităţile 

administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare… la elaborarea şi aprobarea regulamentului 

serviciului şi a caietului de sarcini, în conformitate cu regulamentul-cadru şi caietul de sarcini-cadru, 

elaborate de A.N.R.S.C.”  

În continuare arătăm că, prin Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune 

a Serviciului de Iluminat Public al Comunei Suseni, aprobat prin HCL nr. 40/2019 durata 
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concesiunii a fost stabilit ca fiind de 10 ani, dar datorită faptului că în cadrul serviciului nu se 

vor executa dezvoltări sau investiții pe baza Contractului de delegare a gestiunii, durata de 

10 ani nu se justifică și astfel se propune reducerea acesteia la 5 ani, așa cum de altfel este 

prevăzut și de art. 32. alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 Prin concluzie, având în vedere  cele stipulat anterior se propune aprobarea 

Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Comunei Suseni, 

în forma prezentată în anexa nr. 1 și 2, și modificarea duratei concesiunii stipulate în Studiul de 

orpotunitate, la 5 ani. 

 În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile: HCL nr. 40/2019 

privind înființarea Serviciului de iluminat public al Comunei Suseni; prevederile art. 22 alin. 

(1), alin. (2) lit. ”b”, alin. (3) –(4) și art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 8, art. 

10, art. 11, art. 16 alin. (1) lit. ”b” și alin. (2) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat 

public, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Ordinului Președintelui ANRSC 

nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare al 

serviciului de iluminat public; prevederile Ordinului Președintelui ANRSC nr. 87/2007 

pentru aprobarea Caietului de sarcini- cadru al serviciului de iluminat public; Nota de 

îndrumare nr. 910134/30.06.2021. 

 În ceea ce priveşte propunerea noastră, cu privire la obiectul reglementării, din analiza 

părţii dispozitive se poate observa, că acesta conţine 6 articole, dintre care art. 1 – art. 4 

cuprinde dispoziţii de fond, celelalte articole cuprind dispoziţii procedurale, stabilind 

măsura de implementare şi modul de aducere la cunoştinţă publică, respectiv de comunicare 

a actului normativ, în caz de aprobare. 

 Hotărârea, în situaţia aprobării ei, va fi implementat de către autoritatea executivă a 

administraţiei publice locale, prin coordonarea Primarului Comunei Suseni. 

 În drept, invocăm prevederile art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Ţinând cont de motivele sus prezentate, de necesitatea și oportunitatea adoptării 

proiectului de hotărâre în acest sens, respectiv de competenţa decizională a Consiliului Local 

al Comunei Suseni, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Comunei Suseni. 

 

 Suseni, la 25 iunie 2021 

 

Primar, 

 Egyed József 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SUSENI 

Cod poştal 537305 Comuna Suseni Nr. 212 Telefon 0266350077, email primaria@suseni.ro  

Nr. 2139/2021 Dos. I/1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 51/2021 privind aprobarea Regulamentului și a 

Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Comunei Suseni 

 

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, primind spre analiză Proiectul de privind aprobarea 

Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Comunei Suseni, 

facem următoarele observaţii:  

 Din conţinutul Referatului de aprobare nr. 2138/2021, elaborat de Primarul Comunei 

Suseni, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, identificăm faptul că se propune 

luarea măsurilor necesare pentru asigurarea funcționării serviciului de iluminat public la nivelul 

unității administativ teritoriale Comuna Suseni. 

 Astfel, având în vedere faptul că Comuna Suseni nu are încheiat contract de delegare, 

iar confrorm prevederilor legale, desfășurarea activităților specifice orcărui serviciu de 

utilități publice, indiferent de forma de gestiune se realizează pe baza unui regulament al 

serviciului și un caiet de sarcini elaborat și aprobat de autoritățile administrației publice 

locale, în conformitate cu regulamentul-cadru și caietul de saricin-cadrul al seriviciilor. 

 Ținând seama de dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind servicile 

comunitare de utilități publice, republicată, care statuează că primează interesul general al 

colectivității locale: ” În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice 

interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea 

cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii 

economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor 

administrativ-teritoriale”, precum și de prevederile art. 7 alin. (1) lit. ”d”, care stipulează că ” 

Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor de 

serviciu public definite potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale, şi anume: (...) b) 

continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ. 

 În cea ce privește durata de delegare a serviciului, dat fiind faptul că nu se prevede 

delegarea gestiunii cu investiții astfel confrom art 32, alin 3 din legea 51/2006 Durata contractelor 

de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este 

mai mare de 5 ani, aceasta se stabileşte, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii 

nr. 99/2016 şi ale Legii nr. 100/2016 şi nu va depăşi durata maximă necesară recuperării investiţiilor 
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prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. În cazul gestiunii 

directe, autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia celor care sunt membre ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind 

eficienţa economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după 

caz”, astfel concluzionăm oportună art. 4 din Proiectul de hotărâre anexat. 

 În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile: art. 7 alin. (5) din Legea 

98/2016 privind achiziţiile publice; art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; art. 7 alin. (1) lit. 

”d”, art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. d1), art. 9, art. 22, art. 23, alin. (1) lit. b), art. 32, art. 43 din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legea 230/2006 privind serviciul de iluminat public, Ordiunul nr. 86/2007 privind 

aprobarea Regulamentul –cadrul al serviciului de iluminat public, Ordiunul nr. 87/2007 

privind aprobarea Caitul de sarcini –cadrul al serviciului de iluminat public  

 Din aceste considerente, văzând şi motivele de fapt, suntem de părere că proiectul este 

fundamentat juridic.  

 În ceea ce priveşte conţinutul normativ al Proiectului de hotărâre privind unele măsuri 

pentru asigurarea funcționării Serviciului public de iluminat public, iar în urma aprobării 

acesteia autoritatrea administrației publice locale a comunei Suseni va desemna pentru prestarea 

serviciului un oprator.  

Observăm că acesta respectă atât cerinţele de formă, cât şi cerinţele de fond, anexele 

cuprind date conforme cu legislația specifică în vigoare iar normele iniţiate prin acesta se 

integrează în ansamblul legislaţiei şi nu conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi 

în executarea cărora urmează să fie aprobată. 

 În concluzie, ţinând cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al 

Comunei Suseni, precum și de faptul că conținutul Regulamentului și a Caietului de sarcini 

al Serviciului de Iluminat Public al Comunei Suseni, îndeplinesc condițiile prevăzute de 

legislația specială, propun admiterea proiectului în forma iniţiată. 

 

 

 Suseni, la 25 iunie 2021  

 

 

       Inspector 

                    Ferencz Lehel 


