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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind darea în administrare a gestiunii serviciului de iluminat public, către Serviciul 

Municipal de Utilităţi Publice Bacău 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere : 

 - Referatul nr. 104105/20.01.2021al Compartimentului Unitatea Municipală pentru 

Monitorizare pentru inţierea unui proiect de hotarâre privind darea în administrare a gestiunii 

serviciului de iluminat public, către Serviciul Municipal de Utilităţi Publice Bacău;  

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 104108/20.01.2021; 

 - Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, favorabile/nefavorabile; 

 - Dispoziţiile art.3, alin. (1), art.7, alin. (1) și alin. (2), ale art. 8, alin. (1), ale art. 23 

alin.(1), lit. ”a” și alin. (5), ale art. 24 alin. (1), lit. ”a” și ale art. 28 alin. (1), alin. (2), lit. ”a” și 

alin. (5) lit. ”a” din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

 - Dispoziţiile art.1, alin.(2) şi alin.(3), ale art.2, ale art.5, ale art.6, ale art.8, ale art. 10, 

lit.”d”, ale art.16, ale art.17, ale art. 18, ale art. 19 şi ale art. 35,alin.(1), alin.( 2) lit."a", alin.(3), 

alin.(4), alin.(5), şi alin.(6) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, actualizată;; 

 - Prevederile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, 

ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

 În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” din Ordonanța de 

Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

 

H O T Ă R Ă  Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare a gestiunii serviciului de iluminat public, către Serviciul 

Municipal de Utilităţi Publice Bacău. 

Art. 2. În prezenta hotărâre următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Serviciul – reprezintă serviciul de iluminat public, a cărui gestiune este delegată prin 

prezentul contract; 

b) bunuri - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 

cuprinse în anexele la prezenta hotarare; 

c) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 

absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se 



datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 

îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 

embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

d) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

e) Operator – Serviciul Municipal de Utilități Publice; 

f) utilizator – beneficiarul final al Serviciului. 

Art. 3 (1) - Obiectul prezentei hotărâri îl constituie darea in administrare de către municipiul 

Bacău a gestiunii serviciului de iluminat public, menţionate la art. 3 (3) din componenţa 

serviciului de iluminat public, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi a dispoziţiilor 

Caietului de Sarcini. 

               (2) - Prin prezenta hotărâre, municipiul Bacău încredinţează Operatorului, în calitate 

de administrator, pentru perioada de timp menţionată la art. 4 de mai jos, dreptul şi obligaţia de 

a furniza/ opera/ presta activităţile menţionate la art. 3 (3) din componenţa serviciului de 

iluminat public, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata sistemele de utilităţi 

publice aferente activităţilor delegate. 

(3) - Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-

pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv . 

4 – Operatorul se obligă să respecte obiectivele Municipiului Bacău, menite a fi atinse 

prin prezentul contract și menționate în cele ce urmează: 

a. promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii; 

b. dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

c. protecţia mediului înconjurător; 

d. asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 

e. tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 

f. securitatea serviciului. 

Art. 4 (1) - Durata administrării este de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

           (2) - Darea în administrare poate fi prelungită prin hotarare a Consiului Local al 

Municipiului Bacau. 

    (3) - În cazul în care Municipiul Bacau decide să nu prelungească darea în 

administrare, va anunţa în scris Operatorul cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului. 

Art. 5 (1) – Serviciile vor fi prestate pe aria administrativ- teritorială a Municipiului Bacau. 

             (2) – Operatorul va desfăşura exclusiv activităţi din sfera furnizării/ prestării serviciilor 

de utilităţi publice de iluminat public, destinate satisfacerii nevoilor de interes public general 

ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat 

gestiunea serviciului. 

Art. 6  – Următoarele documente vor fi parte integrantă a actului de dare în administrare: 

a) Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea serviciului de 

iluminat public ; 

b) Caietul de sarcini  

c) Regulamentul serviciului  

d) Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor 

administrativ- teritoriale, aferente serviciului 

d) Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c. 

Art. 7 (1)  Operatorul  îşi  desfăşoară  activitatea  pe  baza  unui  regulament  de  organizare  şi 

funcţionare aprobat de Consiliul Local al municipiului Bacau; 

 (2) – Operatorul are următoarele drepturi: 



a) drept de exclusivitate în ceea ce priveşte prestarea serviciului public care face obiectul 

prezentei hotărâri, pentru toţi utilizatorii din aria administrativ teritorială menţionată la art. 5 

alin.(1) 

b) să administreze şi exploateze în mod direct, bunurile, activităţile şi serviciile publice 

care fac obiectul prezentei hotărâri; 

c) să  iniţieze  modificarea  şi/ sau  completarea  prezentei hotărâri,  în  cazul  modificării 

reglementărilor şi/ sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia; 

d) să propună municipiului Bacău ajustarea şi modificarea tarifelor. În acest scop, 

propunerea adresată municipiului Bacău, va conţine informaţiile necesare privitoare la 

asigurarea viabilităţii economice a Operatorului precum acoperirea cheltuielilor de întreţinere 

şi exploatare a serviciului delegat. De asemenea, propunerea adresată va urmări protejarea 

intereselor utilizatorilor. 

e) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului în condițiile legii. 

           (3) – Operatorul are următoarele obligaţii principale: 

a)să deţină toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării/ furnizării serviciului/ 

activităţii delegate; 

b)  să respecte angajamentele asumate prin prezenta hotărâre; 

c) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului 

şi ale celorlalte reglementări specifice serviciului prestat, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

d) să servească toţi utilizatorii din aria administrativ-teritorială unde i-a fost dat in administrare 

serviciul/  activitatea; 

e) să respecte indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa la regulamentul serviciului delegat; 

f)să furnizeze municipiului Bacău şi/ sau autorităţilor de reglementare informaţiile solicitate şi 

să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării, 

dezvoltării serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele hotărârii de dare în 

administrare şi cu prevederile legale în vigoare; 

g)să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare; 

h) să preia de la municipiul Bacău, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, în administrare 

patrimoniul, aferent realizării serviciilor delegate; 

i) să presteze serviciul public dat in administrare cu respectarea cerinţelor fundamentale, şi 

anume; 

- universalitate; 

- continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ; 

- adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 

- accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public; 

- transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor; 

 j)  să  fundamenteze  şi  să  supună  aprobării  tarifele  ce  vor  fi  utilizate  pentru 

serviciul/ activitatea dat/ă in administrare; 

k) să  ia  toate  măsurile  necesare  privind  bunurile  primite in administrare,  astfel  încât,  la  

încheierea contractului, să nu fie afectată capacitatea operatorului de a realiza serviciul; 

l)să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii; 

m) să  propună  municipiului Bacău  scoaterea  din  funcţiune  a  mijloacelor  fixe  aparţinând 

patrimoniului dat in administrare, în baza legislaţiei în vigoare; 

n) să transmită municipiului Bacău modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum 

şi situaţia patrimoniului (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru 

înregistrarea în contabilitatea acesteia; 



o) să restituie municipiului Bacău bunurile primite in administrare, precum si pe cele realizate, 

achizitionate in vedere prestarii serviciului, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de 

orice sarcini, la încetarea delegării; 

p) să notifice municipiului Bacău cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi 

măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii; 

r) să ia măsurile necesare pentru respectarea reglementărilor legislative în vigoare privind 

igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii; 

q) să predea la încetarea darii in administrare a gestiunii serviciului toată documentaţia tehnico-

economică referitoare la serviciul gestionat; 

s) să respecte condiţiile impuse de natura  bunurilor, activităţilor  sau serviciilor  publice 

(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, 

protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.); 

t) în cazul în care operatorul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură 

să conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public, va notifica de îndată 

acest fapt municipiului Bacău, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea 

continuităţii activităţii sau serviciului public; 

ţ) să cunoască şi să respecte toate obligaţiile ce-i revin, conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare, ca urmare a preluării gestiunii date in administrare prin prezenta hotărâre. 

Art. 8 (1) Municipiul Bacău exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor 

strategice şi/ sau semnificative ale operatorului în legătură cu serviciul furnizat/ prestat, similar 

celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii. 

 (2) Municipiul Bacău va avea următoarele drepturi: 

a)de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor 

existente, cu consultarea Operatorului; 

b)de a corela programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a 

teritoriului cu efectuarea lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie 

unitară; 

c)de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor 

publice aferente serviciilor publice date in administrare; 

d)de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente 

serviciilor publice date in administrare; 

e)de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice; 

f)de a inspecta bunurile, activităţile şi serviciile publice date in administrare; de a verifica 

stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public; de a 

verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a Operatorului 

şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului; 

g)de a aproba structura şi ajustările de tarife propuse de către Operator, în baza avizului 

autorităţii de reglementare şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau de a refuza 

motivat ajustările tarifare propuse de Operator; 

 (3) Municipiul Bacău va avea următoarele obligaţii: 

a)să predea Operatorului toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii 

activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-

preluare; 

b)să notifice părţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare privitoare la prezenta hotarare; 

c)să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care Operatorul le scoate din uz, în aşa fel 

încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public; 

d)să nu îl tulbure pe Operator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezenta hotărâre; 

e)să  aprobe si sa efectueze  virarile bugetare necesare bunei prestari a  serviciului  de  utilități  

care  face  obiectul prezentei hotarari; 



f)să notifice Operatorului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 

acestuia; 

g)să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate  şi nivelul de calitate al acestora; 

îndeplinirea indicatorilor de performanţă; asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între 

Operator şi utilizatori; clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice; 

h)să cunoască și să respecte toate obligațiile ce-i revin, conform prevederilor legislației în 

vigoare, ca urmare a darii in administrare a gestiunii care face obiectul prezentei hotărâri către 

Operator. 

Art. 9 - Drepturile şi obligaţiile specifice Serviciului, aflate în sarcina municipiului Bacău şi 

Operatorului, sunt cele prevăzute în legea specială care reglementează Serviciul și menționate 

în cuprinsul Caietului de sarcini și al Regulamentului serviciului. 

Art. 10 (1) - La momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi începând cu administrarea 

gestiunii Serviciului se va realiza şi transferul Infrastructurii de la municipiul Bacău la Operator, 

precum şi al oricăror bunuri ce vor fi utilizate. 

 (2) Predarea-primirea Infrastructurii se va efectua pe baza de proces-verbal, care se va 

constitui ca anexă la prezenta hotărâre, devenind parte integrantă din aceasta. 

 (3) Categoriile  de  bunuri  ce  vor  fi  utilizate  de  Operator  în  derularea  Contractului  

sunt următoarele: 

• bunuri care fac obiectul darii in administrare, în conformitate cu anexa nr. 3, sunt 

bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea Operatorului, inclusiv cele realizate 

pe durata administrarii în scopul îndeplinirii obiectivelor şi care, la încetarea darii in 

admnistrare, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau 

obligaţii municipiului Bacău. 

• bunuri proprii - bunuri care aparțin Operatorului și care la încetarea darii in administrare 

rămân în proprietatea acestuia. 

 (4) Bunurile proprietate publică din componenţa Infrastructurii sunt supuse inventarierii 

anuale şi se evidenţiază distinct, extracontabil, în patrimoniul Operatorului.  

 (5) Operatorul este obligat să nu închirieze şi să nu constituie garanţii reale asupra 

oricărui element al Infrastructurii. 

 (6) Operatorul  nu poate închiria sau ceda către terțe persoane, sub orice altă formă 

juridică, folosinţa Infrastructurii şi elementelor sale componente. 

 (7) Operatorul va plăti toate taxele, spezele si alte comisioane aferente Infrastructurii pe 

întreaga durata a prezentei hotărâri. 

 (8) Operatorul va avea obligaţia de a administra elementele patrimoniului public şi 

privat aflate în aria teritorială menționată la art. 5 (1) și afectate serviciului dat in administrare 

cu diligenţa unui bun proprietar. 

Art. 11 – Municipiul Bacău are responsabilitatea planificării, executării și urmăririi investiţiilor 

necesare prestării Serviciului în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile 

tehnice. 

Art. 12 - Indicatorii minimi de performanţă sunt cei stabiliţi prin Caietul de sarcini și prin 

Regulamentul serviciului, anexe la prezenta hotărâre. 

Art. 13 (1) – Tarifele se propun de către Operator şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică 

prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu respectarea metodologiilor 

elaborate de autoritatea de reglementare competentă. Aceste hotărâri vor ţine seama, după caz, 

de avizele de specialitate ale autorităţilor de reglementare competente.  

 (2) - Tarifele aprobate de municipiul Bacău trebuie să conducă la atingerea următoarelor 

obiective: 

a)asigurarea prestării Serviciului/ Serviciilor la nivelurile de calitate şi indicatorii de 

performanţă stabiliţi de către municipiul Bacău prin Caietul de Sarcini; 

b)realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciu; 



c)asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului/ Serviciilor şi a exploatării bunurilor aparţinând 

domeniului public şi privat al municipiului Bacau, afectate Serviciului, precum şi asigurarea 

protecţiei mediului. 

Art. 14 Contractarea unor lucrari/ servicii este permisă numai pentru lucrări sau servicii, 

necesare furnizării/ prestării serviciului/ uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciului de 

utilităţi publice date in administrare și se face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia din 

domeniul achiziţiilor publice. 

Art.  15. Administrarea inceteaza la data expirarii termenului sau în cazul în care interesul 

naţional sau local o impune, prin revocare de catre Municipiul Bacau, potrivit legii.  

Art. 16. Primarul Municipiului Bacău prin Serviciul Municipal de Utilități Publice va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.17. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public, Serviciului  Municipal de Utilități 

Publice Bacău, Serviciului Drumuri, Rețele, Iluminat, Compartimentului Unitatea Municipală 

pentru Monitorizare. 

Art.18. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

  

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 104108/20.01.2021 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii serviciului de iluminat 

public, către Serviciul Municipal de Utilităţi Publice Bacău 

 

 

În conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul 

local are atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, sens în care acesta 

asigură, în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 

privind serviciile comunitare de utilităţi publice. 

Serviciile comunitare de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor 

reglementate prin legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice  şi 

prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public 

general cu caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la: 

    a) alimentarea cu apă; 

    b) canalizarea şi epurarea apelor uzate: 

    c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 

    d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; 

    e) salubrizarea localităţilor; 

    f) iluminatul public. 

Serviciile comunitare de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, având 

ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile comunitare 

de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit 

hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie 

de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de 

gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. 

 În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul 

general al  colectivităţilor locale este prioritar şi vizează satisfacerea cât mai completă a 

cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la 

nivelul  colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-

teritoriale. 

 În prezent, activitățile aferente serviciului de iluminat public sunt desfășurate de 

Direcția Drumuri Publice, prin Serviciul Drumuri,Rețele și Iluminat din cadrul Primăriei 

Municipiului Bacău, atât prin mijloace proprii, cât şi prin intermediul contractelor încheiate cu 

societăţi autorizate să presteze servicii. 

 Astfel, în vederea respectării şi îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate prin prestarea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin HCL nr. 61/2018 a fost inființat Serviciul 

Municipal de Utilități Publice - serviciu de interes local, cu personalitate juridică, organizat în 

subordinea Consiliului Local Bacău. 

 Activităţile din sfera serviciilor de utilităţi publice de pe raza Municipiului Bacău ce 

urmează a fi furnizate/ prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău sunt cele 

privind gestiunea unor activități din cadrul serviciului de salubrizare și serviciul de  iluminat 



public. Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-

pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv . 

Serviciul de iluminat public este reglementat atât prin norme generale – Legea 

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

completările ulterioare, cât și prin norme speciale – Legea seriviciului de iluminat public nr. 

230/2006. 

Serviciul Municipal de Utilităţi Publice va urmări, în principal, următoarele obiective: 

    a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

    b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; 

    c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de ; 

    d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 

    e) dezvoltarea durabilă a serviciului; 

    f) gestionarea serviciului de pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă; 

    g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului, pe baza unui 

mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor; 

    h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 

    i) consultarea cu utilizatorii serviciului de, în vederea stabilirii politicilor şi 

strategiilor locale şi regionale în domeniu; 

    j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de, 

precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia; 

    k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului 

de precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale; 

    l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la 

salubrizarea și iluminatul localităţilor; 

    m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a 

deşeurilor la nivel naţional, judeţean, inclusiv al municipiului Bacău. 

Având în vedere cele menţionate, am iniţiat acest proiect de hotărâre, pe care îl supun 

aprobării dumneavoastră. 

 

 

   

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I.M.P./Ex.2/DsXV-5 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  

COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALĂ 

 PENTRU MONITORIZARE 

Nr. ................./.../........................... 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii 

serviciului de iluminat public, către Serviciul Municipal de Utilităţi Publice Bacău 

  

 În conformitate cu dispoziţiile art. VII din Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016, 

actualizată, pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice 

nr. 51/2001, autoritatile administratiei publice locale procedeaza la reorganizarea 

compartimentelor functionale fara personalitate juridica, organizate in structura aparatului de 

specialitate a primarului sau, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean, in servicii publice 

de interes local cu personalitate juridica organizate in subordinea consiliilor locale ori 

consiliilor judetene, dupa caz. În acest sens prin HCL nr. 61 din 19.02.2018, a fost înfiinţat 

Serviciul  Municipal de Utilităţi Publice Bacău, prin reorganizarea Direcţiei Salubrizare, 

Agrement  Parcuri şi a Serviciului Drumuri, Reţele şi Iluminat din structura aparatului de 

specialitate a Primarului Municipiului Bacău. 

Activităţile din sfera serviciului de utilităţi publice ce urmează a fi furnizate/ prestate de către 

Serviciul Municipal de Utilităţi Publice sunt: 

• măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

• curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheţ; 

• colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 

unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 

• Iluminat public 

• Dezinsecție, dezinfecție, deratizare. 

 Prin hotarârea de dare în administrare, Serviciul Municipal de Utilităţi Publice se obligă 

să respecte obiectivele Municipiului Bacău, menite a fi atinse şi menţionate în cele ce urmează: 

a. promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii; 

b. dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

c. protecţia mediului înconjurător; 

d. asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 

e. tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 

f. securitatea serviciului. 

 Având în vedere că proiectul  de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii 

serviciului de iluminat public, către Serviciul Municipal de Utilităţi Publice Bacău  a fost 

elaborat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, şi îl avizăm FAVORABIL. 

 

 

CONSILIER SUPERIOR, 

Isabela-Margareta PINTILIE 
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REFERAT  

 

 

           Pentru respectarea obligaţiei asumată de România faţă de Comisia Europeană, pentru 

evitarea declanşării unei proceduri de infringement pentru neconcordanţele cu legislaţia 

europeană, Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificată şi completată.  

         În acest sens, este necesară implementarea de către autorităţile administraţiei publice 

locale a modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea 

ce priveşte organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice furnizate/ 

prestate în aria administrativ-teritorială a localităţilor.   

         Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în 

tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea 

şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Bacău care compun 

sistemul de utilităţi publice. 

         Potrivit legii, serviciul de iluminat public al Municipiului Bacău  se află în 

responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se organizează şi se gestionează 

cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de Consiliul Local al 

Municipiului Bacău în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. 

 Activităţile din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice de pe raza Municipiului 

Bacău ce urmează a fi furnizate/ prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice sunt 

cele care se referă la gestiunea acestui serviciu: iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-

pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv. 

Având în vedere cele expuse, pentru respectarea prevederilor Legii nr. 51 din 8 martie 2006 

a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin care autorităţile administraţiei publice locale procedează la înfiinţarea de  

servicii publice de interes local cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliilor 

locale, vă rugăm domnule Primar ca în conformitate cu prerogativele pe care vi le conferă Legea 

215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, să inţiaţi un proiect de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului 

Bacău, privind darea în administrare a gestiunii serviciului de iluminat public, către Serviciul 

Municipal de Utilităţi Publice Bacău. 

CONSILIER SUPERIOR, 

Isabela-Margareta PINTILIE 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

NR. ………./…/……...................... 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privind darea în administrare a gestiunii serviciului de iluminat 

public, către Serviciul Municipal de Utilităţi Publice Bacău 

  

Proiectul de hotarare cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza: 

- Dispoziţiilor art.3, alin. (1), art.7, alin. (1) și alin. (2), ale art. 8, alin. (1),  alin.(2) și alin. 

(3) lit. ”i”, ale art. 28 alin. (1), alin. (2), lit. ”a” și alin. (5) lit. ”a” din Legea nr. 51/ 2006 a 

serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care 

precizează: 

Art.3, alin. (1)  (1) Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având 

ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi 

publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor 

adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul 

de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de 

dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. 

Art.7, alin. (1) și alin. (2)    (1) Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie 

să asigure îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor 

exigenţe/cerinţe fundamentale, şi anume: 

    a) universalitate; 

    b) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ; 

    c) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor; 

    d) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public; 

     e) transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor. 

    (2) Organizarea, furnizarea/prestarea şi gestionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să 

asigure: 

    a) satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor; 

    b) sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii; 

    c) protecţia utilizatorilor; 

    d) funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de rentabilitate 

şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor corespunzător 

parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de 

exploatare şi cu regulamentele serviciilor; 

    e) introducerea unor metode moderne de management; 

    f) introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor, 

programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice; 

    g) dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în conformitate cu reglementările 

specifice în vigoare; 

    h) informarea şi consultarea  colectivităţilor locale beneficiare ale acestor servicii; 

    i) respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial, 

restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol. 



Art. 8, alin. (1) alin.(2) și alin. (3) lit. ”i”(1) Autorităţile administraţiei publice locale au 

competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, 

gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, 

dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată 

a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice. 

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe partajate cu autorităţile 

administraţiei publice centrale şi cu autorităţile de reglementare competente în ceea ce priveşte 

reglementarea, monitorizarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

    (3) 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: 

i) elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 

furnizare/prestare a serviciilor si a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilitati 

publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru si a contractelor-cadru de 

furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate si aprobate de autoritatile de 

reglementare competente 

Art.23 alin. (1), lit.”a” (1) Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, 

după caz, dintre  asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi 

publice şi operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin: 

    a) hotărâri privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice 

către operatorii de drept public prevăzuţi la art. 28 alin. (2) lit. a), respectiv contracte de delegare 

a gestiunii serviciilor de utilităţi publice către operatorii prevăzuţi la art. 28 alin. (2) lit. b), în 

cazul gestiunii directe; 

Art. 24 alin.(1), lit. ”a”   (1) Bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice prin intermediul 

cărora sunt furnizate/prestate serviciile de utilităţi publice pot fi: 

    a) date în administrare şi exploatate în baza hotărârii de dare în administrare; 

Art. 28 alin. (1), alin. (2), lit. ”a”, alin. (5) lit. ”a” 1) Gestiunea directă este modalitatea de 

gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-

teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi 

responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi 

publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice 

aferente acestora. 

    (2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, 

astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi: 

    a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, 

înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin 

hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective; 

   (5) Operatorii prevăzuţi la alin. (2) lit. a) îşi desfăşoară activitatea în baza unei hotărâri de 

dare în administrare care trebuie să conţină prevederi detaliate şi complete privind atribuţiile şi 

responsabilităţile acestora cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi operarea sistemului 

de utilităţi publice aferent. 

- Dispoziţiilor art.1, alin.(2) şi alin.(3), ale art.5, ale art.6, ale art.8, ale art.16, ale art.17, 

ale art. 18, ale art. 19 şi ale art. 35,alin.(1), alin.( 2) lit."a", alin.(3), alin.(4), alin.(5), şi 

alin.(6) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, actualizată, care 

precizează:  

Art.1 alin.(2) şi alin.(3) (2) Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor 

comunitare de utilitati publice si cuprinde totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica 

si de interes economic si social general desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale 



sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in 

scopul asigurarii iluminatului public. 

    (3) Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-

pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv al 

comunelor, oraselor si municipiilor. 

Art.5 Serviciul de iluminat public se organizeaza si functioneaza cu respectarea principiilor 

stabilite in Legea nr. 51/2006. 

Art.6 Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea 

unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatilor locale, si anume: 

    a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; 

    b) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, 

precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale; 

    c) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale 

localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase; 

    d) sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor; 

    e) functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a 

infrastructurii aferente serviciului. 

Art.8 (1) Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii 

serviciului de iluminat public la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si 

infiintarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat 

public intra in competenta exclusiva a autoritatilor administratiei publice locale. 

    (2) Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea serviciului de 

iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca 

obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti prin 

contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotararea de dare in administrare, in cazul 

gestiunii directe. 

Art. 10 lit. ”d” În exercitarea atribuţiilor şi responsabilitatilor ce le revin în domeniul 

administrarii şi gestionarii serviciului de iluminat public, autorităţile administraţiei publice 

locale adopta hotărâri sau emit dispozitii, după caz, privitoare la: 

…..d) darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, precum şi 

încredinţarea exploatarii bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al localitatilor, 

aferente serviciului, conform prevederilor legale; 

Art.16  (1) Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaza prin urmatoarele modalitati: 

    a) gestiune directa; 

    b) gestiune delegata. 

    (2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotarare a 

consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a asociatiilor de 

dezvoltare comunitara, dupa caz. 

Art.17 (1) Indiferent de forma de gestiune adoptata, in virtutea competentelor si atributiilor ce 

le revin potrivit legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a 

supraveghea si a controla, dupa caz: 

    a) modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de 

modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C.; 

    b) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile 

desfasurate de acestia; 

    c) calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzator indicatorilor de performanta a 

serviciului, stabiliti conform legii; 

    d) modul de administrare, de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, 

dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului de iluminat public. 



    (2) Activitatile specifice serviciului de iluminat public, indiferent de forma de gestiune 

adoptata, se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu prevederile regulamentului propriu 

al serviciului de iluminat public si ale caietului de sarcini, elaborate si aprobate de consiliile 

locale, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de asociatiile de dezvoltare 

comunitara, dupa caz, in baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public si a 

caietului de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C. si aprobate prin ordin al presedintelui 

acesteia. 

Art. 18 (1) Gestiunea la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau al asociatiilor de 

dezvoltare comunitara a serviciului de iluminat public, respectiv exploatarea si functionarea 

infrastructurii aferente, se organizeaza astfel incat sa asigure respectarea indicatorilor de 

performanta, a nivelurilor de iluminare si luminanta prevazute de normativele specifice 

domeniului si tinand seama de urmatoarele: 

    a) marimea, gradul de dezvoltare si particularitatile economico-sociale ale localitatilor; 

    b) starea sistemului de iluminat public existent; 

    c) posibilitatile locale de finantare a exploatarii, intretinerii si dezvoltarii serviciului si a 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente. 

    (2) Propunerile de indicatori de performanta a serviciului de iluminat public, elaborate in 

conformitate cu prevederile art. 7, vor fi supuse unor consultari si dezbaterii publice in urma 

carora se va adopta solutia optima pentru comunitate. 

    (3) Consiliile locale, asociatiile de dezvoltare comunitara sau Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti, dupa caz, vor aproba indicatorii de performanta, cu respectarea 

prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public si in 

caietul de sarcini-cadru, care au caracter minimal. 

    (4) Regulamentele proprii ale serviciului si caietele de sarcini trebuie sa cuprinda prevederi 

prin care se stabilesc cel putin urmatoarele: 

    a) nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice; 

    b) indicatorii de performanta a serviciului; 

    c) conditiile tehnice; 

    d) infrastructura aferenta serviciului; 

    e) raporturile operator-utilizator. 

Art. 19 (1) In cazul gestiunii directe, autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de 

dezvoltare comunitara, dupa caz, isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitatile cu 

privire la infiintarea, organizarea, finantarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, 

exploatarea si asigurarea functionarii serviciului de iluminat public. 

    (2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori definiti conform 

prevederilor Legii nr. 51/2006. 

    (3) Operatorii mentionati la alin. (2) presteaza serviciul de iluminat public in baza hotararii 

de dare in administrare a serviciului, adoptata de autoritatile administratiei publice locale, a 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente si in baza licentei eliberate de A.N.R.S.C. 

    (4) Disponibilitatile provenite din imprumuturi, fonduri externe nerambursabile sau din 

transferuri de la bugetul de stat destinate cofinantarii unor obiective de investitii specifice se 

administreaza si se utilizeaza potrivit acordurilor de finantare incheiate. Prin derogare de la 

dispozitiile legislatiei privind finantele publice locale, excedentele anuale rezultate din executia 

bugetelor de venituri si cheltuieli ale compartimentelor/serviciilor publice de specialitate care 

gestioneaza si exploateaza un serviciu de iluminat public, ramase la finele exercitiului bugetar, 

se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. 

Art. 35,alin.(1), alin.( 2) lit."a", alin.(3), alin.(4), alin.(5), şi alin.(6) (1) Finantarea 

cheltuielilor curente de functionare si de exploatare a serviciului de iluminat public se asigura 

din veniturile proprii ale operatorilor. 

    (2) Veniturile proprii ale operatorilor provin din: 



    a) alocatii bugetare, in cazul gestiunii directe; 

    (3) Sumele necesare finantarii functionarii si exploatarii serviciului de iluminat public se 

prevad in bugetele locale si se aproba odata cu acestea, prin hotarare a consiliilor locale, a 

Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa 

caz. 

    (4) Finantarea investitiilor pentru dezvoltarea, functionarea si exploatarea serviciului de 

iluminat public din bugetele locale se face in baza hotararii consiliilor locale, a Consiliului 

General al Municipiului Bucuresti sau a asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, potrivit 

legii. 

    (5) Sursele de finantare a lucrarilor de investitii se asigura potrivit prevederilor Legii nr. 

51/2006. 

    (6) Hotararile de dare in administrare, respectiv contractele de delegare a gestiunii, vor 

prevedea sarcinile concrete ce revin autoritatilor administratiei publice locale, respectiv 

operatorului, in ceea ce priveste finantarea si realizarea investitiilor. 

- Dispoziţiilor art. 867 alin.(1) si alin. (2) si 868 a  Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

care precizează:  

Art. 867 

    Constituirea dreptului de administrare 

    (1) Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean 

sau, după caz, a consiliului local. 

    (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de 

administrare. 

Art. 868 

    Exercitarea dreptului de administrare 

    (1) Dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor 

administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean 

ori local. 

    (2) Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare 

în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire. 

- Prevederilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, 

ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 

Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se 

semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către 

secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 

hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă 

a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale 

cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor 

Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. 

Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor 

cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei 

publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a 

hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii 

Art. 196 alin.(1) lit.”a”  (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile 

administratiei publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter 

normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 



Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

comunica actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 

zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: 

    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile 

primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, 

respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”c” din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 

Art. 129 alin. (2) lit. ”d” (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

    (7)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit 

competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 

de interes local privind: 

   n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; 

  

și poate fi supus dezbaterii. 
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