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Avand in vedere: 
 
 *Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile 
de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020 ,privind îndeplinirea obiectivului de reducere a consumului de 
energie cu 20 % până în 2020. Foaia de parcurs pentru trecerea la o 
economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 
2050, în special prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din 
sectorul energiei și la atingerea până în 2050 a obiectivului de producere 
de energie electrică cu emisii zero. 
 *Reducerea  cu 20% a consumului de energie primara al UE pana 
in 2020  
Europa da tonul sub deviza 20-20-20:consumul de energie primara 
trebuie redus cu 20% si cota de energii regenerabile sa creasca cu 20 % 
pana in anul 2020. 
 *Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a 
Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 
2004/8/CE și 2006/32/CE(1) 
 *Legea 230/2006 actualizata decembrie 2016 ,legea iluminatului 
public, care specifica: 
(1) Elaborarea si aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului 
de iluminat public, a programelor de investitii privind dezvoltarea si 
modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului 
propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalitatii de 
gestiune, precum si a criteriilor si procedurilor de delegare a gestiunii 
intra in competenta exclusiva a consiliilor locale,a asociatiilor de 
dezvoltare comunitara sau a Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti, dupa caz. 
(3) Strategiile autoritatilor administratiei publice locale vor urmari cu 
prioritate realizarea urmatoarelor obiective: 
e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de 
iluminat performante, a unor echipamente specializate si prin asigurarea 
unui iluminat public judicios; 
f) promovarea investitiilor, in scopul modernizarii si extinderii sistemelor 
de iluminat public; 
*Planul National de Actiune in domeniul Eficientei Energetice aprobat de 
HG 122/2015 si publicat in M.O. 169 bis/11.03.2015. 
 De asemenea autorităţile publice locale realizează programe de 
modernizare a iluminatului public urmarind atât îmbunătăţirea calităţii  
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serviciului căt şi reducerea facturii la energie.  
 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemelor de iluminat (de 
exemplu, înlocuirea lămpilor existente cu altele noi, mai eficiente, 
utilizarea sistemelor digitale de control, a senzorilor de mişcare pentru 
sistemele de iluminat); 
               SI: 
Cadrul legislativ aplicabil 

• Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, 

• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice 
modificata prin Legea 225/2016; 

• Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale; 

• Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor 
serviciului de iluminat public; 

• Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
al serviciului de iluminat public; 

• O.G. nr. 22/2008 privind privind eficienta energetica si promovarea 
utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie; 

• H.G. nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica 
si promovarea utilizarii la consumatorii finali a resurselor regenerabile de 
energie; 

• H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice; 

• Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare 
si mentinere a licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie 
eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice; 

• Ordinul 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de iluminat public -publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
320, din 14 mai 2007; 

• Ordinul 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru 
privind folosirea infrastructurii sistemului de distributiea energiei electrice 
pentru realizarea serviciului de iluminat public - publicat in Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007;          
.Legea 121/2014,modificata prin Legea 160/2016 privind eficienta 
energetica; 

• Ordonanta Guvernului 71/2002 privind organizarea si functionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes 
local - publicata in Monitorul Oficial,Partea I, nr. 648, din 31 august 2002; 
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                                         Si  
 
Obligativitatea  infiintarii serviciului de iluminat public stradal ce necesita 
intocmirea urmatoarelor documentatii: 
 
1.Regulamentul serviciului de iluminat public, 
2.Caietul de sarcini in vederea delegarii serviciului de iluminat public 
stradal, 
3.Studiu de oportunitate in vederea delegarii serviciului de  iluminat 
public stradal, 
       
Prevederile prezentului regulament se aplicã serviciului de iluminat 
public din orasul OCNA MURES.  
 
*Regulamentul  stabileşte  cadrul  juridic  unitar  privind desfãşurarea  
serviciului  de  iluminat  public, definind  modalitãţile  şi condiţiile  ce  
trebuie  îndeplinite  pentru  asigurarea  serviciului, indicatorii  de  
performanţã, condiţiile  tehnice, raporturile  dintre  operator şi utilizator . 
*Studiul de oportunitate are ca scop identificarea si aplicarea solutiilor de 
organizare a serviciului de iluminat public din comuna Saligny. 
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. 
*Caietul de sarcini stabileşte condiţiile de desfãşurare a serviciului de 
iluminat public, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice 
necesare funcţionãrii acestui serviciu în condiţii de eficienţã şi siguranţã. 
Caietul de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnicã 
şi de referinţã în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfãşurare a 
serviciului de iluminat public, indiferent de tipul de gestiune. 
 

• Serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publicã şi de interes 
economic şi social  general, aflatã  sub  autoritatea  administraţiei 
publice  locale, care are drept  scop  asigurarea  iluminatului  cãilor de 
circulaţie  auto, arhitectural, pietonal, ornamental  şi  ornamental-
festiv; 

 

• Sistem  de  iluminat public – ansamblul  tehnologic şi funcţional, 
amplasat  într-o  dispunere  logicã  în  scopul  realizãrii  unui  mediu  
luminos  confortabil  şi/sau  funcţional  şi/sau  estetic, capabil  sã  
asigure  desfãşurarea  in  condiţii  optime  a  unei activitãţi, spectacol, 
sport, circulaţie, a unui  efect  luminos  estetic-arhitectural: 
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1.Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionãrii serviciului  de  iluminat  public la nivelul  unitãţilor  
administrativ-teritoriale, precum  şi  înfiinţarea, dezvoltarea, 
modernizarea, administrarea  şi  exploatarea  sistemelor  de  iluminat  
public  intrã  în competenţa  exclusivã  a  autoritãţilor  administraţiei  
publice,locale. 
2.Autoritãţile  administraţiei  publice  locale  trebuie  sã  asigure 
gestiunea  serviciului  de  iluminat  public pe criterii  de  competitivitate 
şi  eficienţã  economicã  şi  managerialã, având ca obiectiv atingerea 
şi respectarea  indicatorilor  de  performanţã a serviciului, stabiliţi  prin 
contractul  de  delegare  a  gestiunii, respectiv  prin  hotãrârea  de 
dare  în  administrare, în cazul  gestiunii  directe. 
3.Indiferent  de  forma  de  gestiune  a  serviciului  de  iluminat  public 
adoptatã, autoritãţile  administraţiei  publice  locale  vor  urmãri 
obţinerea  unui  serviciu de iluminat  public corespunzãtor  interesului 
general  al  comunitãţilor  locale  pe  care le reprezintã, în 
conformitate  cu  legislaţia  in  vigoare  şi cu reglementãrile  C.I.E. 
    În  exercitarea  atribuţiilor  conferite  de  lege cu privire la   
elaborarea  şi  aprobarea  strategiilor  locale  de  dezvoltare  a  
serviciului  de  iluminat  public, a  programelor  de  investiţii  privind 
dezvoltarea  şi  modernizarea  infrastructurii  tehnico-edilitare  
aferente, a regulamentului  propriu  al  serviciului, a caietului  de  
sarcini, alegerea modalitãţii  de  gestiune, precum  şi  a criteriilor  şi  
procedurilor   de delegare  a  gestiunii, autoritãţile  administraţiei  
publice  locale  sau asociaţiile de dezvoltare comunitarã vor 
urmãri,atingerea,urmãtoarelor,obiective: 
a)orientarea  serviciului  de  iluminat  public  cãtre  beneficiari, membri 
ai,comunitãţii; 
b)asigurarea  calitãţii  şi  performanţelor  sistemelor  de  iluminat  
public, la  nivel  compatibil  cu  directivele  Uniunii Europene; 
c)respectarea  normelor  privind  serviciul  de  iluminat  public  stabilite 
de C.I.E., la care  România  este  afiliatã, respectiv  de  C.N.R.I.; 
d)asigurarea  accesului  nediscriminatoriu  al  tuturor  membrilor 
comunitãţii  locale  la  serviciul  de  iluminat  public; 
e)reducerea  consumurilor  specific  prin  utilizarea  unor  corpuri  de  
iluminat  performante, a  unor  echipamente  specializate  şi  prin 
asigurarea  unui  iluminat,public,judicios; 
f)promovarea  investiţiilor, in  scopul  modernizãrii  şi  extinderii 
sistemului,iluminatului,public; 
g)asigurarea, la  nivelul   localitãţilor, a unui iluminat  stradal şi 
pietonal adecvat  necesitãţilor  de  confort şi securitate, individualã şi 
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colectivã, prevãzute de normele în vigoare; 
h)asigurarea  unui  iluminat  arhitectural, ornamental  şi  ornamental-
festiv, adecvat  punerii  în  valoare  a  edificiilor  de  importanţã  
publicã şi/sau  culturalã  şi  marcãrii  prin  sisteme  de iluminat  
corespunzãtoare a  evenimentelor  festive  şi  a  sãrbãtorilor  legale  si 
religioase; 
i)promovarea  de  soluţii  tehnice  şi  tehnologice  performante, cu 
costuri,minime; 
j)promovarea  mecanismelor  specifice  economiei  de  piaţã, prin 
crearea  unui  mediu  concurenţial  de  atragere  a capitalului privat; 
k)instituirea  evaluãrii  comparative  a  indicatorilor  de  performanţã  a 
activitãţii  operatorilor  şi  participarea  cetãţenilor  şi  a  asociaţiilor 
reprezentative  ale  acestora  la  acest  proces;  
l)promovarea  formelor  de  gestiune  delegatã; 
m)promovarea metodelor moderne de management; 
n)promovarea  profesionalismului, a  eticii  profesionale  şi  a  formãrii 
profesionale  continuie  a  personalului  care lucreazã  în  domeniu. 

 
         In conformitate cu cele enumerate mai sus se propune 
abrobarea documentelor in vederea infiintarii serviciului de iluminat 
public stradal,a regulamentului de functionare,a caietului de sarcini 
si studiului de oportunitate.  
                       
Primar/Viceprimar/administrator Public 
          
 
                    
 
 
                  Proiectant, 

                          
ing.Dumbrava Virgil Marian 

 

 


