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REFERAT 
privind delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public prin concesionare 

 
 
 

Serviciile de iluminat public trebuie să îndeplinească concomitent următoarele 
condiţii de funcţionare: 
    a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 
    b) adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii 
locale; 
    c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii 
locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului; 
    d) tarifarea pe baza de competiţie a serviciului prestat; 
    e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale; 
    f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei 
şi utilizării energiei electrice; 
    g) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele 
interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. 

Sistemele de iluminat public constituie un ansamblu tehnologic şi funcţional, alcătuit 
din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: 
    - reţele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului 
public; 
    - stâlpi de susţinere a reţelei, respectiv a corpurilor de iluminat, destinaţi exclusiv 
iluminatului public; 
    - posturi de transformare şi cutii de distribuţie aeriene, terane sau subterane, destinate 
exclusiv iluminatului public; 
    - echipamente de comandă, automatizare, măsurare şi control; 
      - corpuri de iluminat, console şi accesorii. 

         În conformitate cu OG nr.42/30.01.2003 gestiunea şi administrarea serviciilor 
de iluminat public, precum si funcţionarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor de 
iluminat public aferente intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă a autorităţilor 
administraţiei publice locale. Unul dintre obiectivele care se vor urmării cu precădere de 
către consiliilor locale în conformitate cu HG 1561-2004 pentru aprobarea Regulamentului 



cadru al serviciilor de iluminat public, Art.15 lit. l  este promovarea formelor de gestiune 
delegată. 
         Gestionarea serviciilor de iluminat public se realizează prin urmatoarele modalităţi: 
    a) gestiune directa; 
    b) gestiune delegata; 
        Alegerea formei de gestiune a serviciilor de iluminat public se face prin hotărâri ale 
consiliilor locale. 

În prezent funcţionarea serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul 
unor contracte de întreţinere, încheiate în urma unor licitaţii publice deschise, care prezintă 
neajunsuri legate de posibilitatea intervenţiilor în reţelele electrice de joasă tensiune 
destinate iluminatului public limitând astfel posibilităţile de modernizare în întregime a 
sistemelor de iluminat public ( transformatoare, puncte de aprindere, cutii de distribuţie, 
reţele de alimentare şi corpuri de iluminat ). 

 Forma de gestiune delegată a serviciului de iluminat public prin concesionare,  
asigură unele avantaje tehnico-economice după cum urmează: 
 - optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului 
public; 
 - garantarea permanenţei în funcţionare a iluminatului public; 
 - programarea şi finanţarea lucrărilor de reabilitare a iluminatului public şi a 
instalaţiilor acestuia; 
 În data de 15.02.2004 s-a întrunit Comisia Municipală pentru probleme de Iluminat 
Public, numită prin H.C.L.45-28.09.2004, care a hotărât promovarea unui proiect de 
Hotărâre de Consiliu Local  pentru delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public prin 
concesionare. 
 Ca urmare a celor prezentate mai sus propunem promovarea unui proiect de Hotărâre 
de Consiliu Local pentru delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public, prin 
concesionare.  
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