
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ          Se aprobă, 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                               PRIMAR 
PRIMĂRIA                                                                   NICOLAE ROBU 
Nr. SC2015- 
 
      REFERAT 

privind aprobarea “Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public 
din municipiul Timişoara” 

 
Direcţia Tehnică prin Compartimentul Iluminat Public are cuprins în programul de investiţii pe anul 2015  

la cap. 70.02.06  obiectivul “Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin 
concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind 
concesionarea serviciului de iluminat public , contract nr. 339/30.12.2014”. 

Contractele actuale de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara 
încheiate cu  operatori privati expiră în scurt timp. Ca urmare este necesara organizarea unei proceduri 
de atribuire a noilor contracte. 

Conform Cap.1.1 din Ordinul nr.1517 din 2009 privind aprobarea Ghidului pentru 
implementarea proiectelor de concesiune lucrări publice şi servicii în România : “În conformitate cu 
legislaţia naţională în vigoare, pentru orice proiect de investiţii publice trebuie efectuat un studiu de 
fezabilitate-indiferent dacă se ia în considerare sau nu realizarea acestuia în regim de concesiune”. 

Ca urmare, prin selecţie de oferte a fost achiziţionat serviciul de prestare de servicii “Întocmire 
a Studiului de fezabilitate, oportunitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat 
public din municipiul Timişoara”, contract nr. 339/30.12.2014 încheiat cu SC Luxten Lighting 
Company SA. Prima etapă a contractului a constat în întocmirea unui studiu de fezabilitate, 
oportunitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara. Sursa de 
finanţare: buget local capitolul 70.02.06 cap. C Studii şi Proiecte.  

Primăria Municipiul Timişoara a recepţionat „Studiu de fezabilitate privind concesionarea 
serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara” realizat de SC Luxten Lighting Company SA 
conform contractului nr. 339/30.12.2014. 
 Având în vedere cele de mai sus precum şi referatul de oportunitate nr.: SC2014-
21416/22.09.2014; 
                                                                 PROPUNEM: 
 Aprobarea: „Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul 
Timişoara”. 
Obiectivul se va finanţa din fonduri ale bugetului local. 
Durata de realizare este de 10 ani. 
Valoarea totală a investiţiei (TVA inclus) =  377.617,05 mii lei (83.914,90 mii euro, curs: 4,5 lei/euro)  
din care C+M = 316.409,41 mii lei (TVA inclus) (70.313,20 mii euro, curs: 4,5 lei/euro) 
Valoarea totala pentru întreţinere-menţinere (TVA inclus) =  13.989,68 mii lei (3.108,68 mii euro, 
curs: 4,5 lei/euro)   
Valoarea totala pentru iluminat festiv (TVA inclus) =  5.580,00 mii lei (1.240,00 mii euro, curs: 4,5 
lei/euro)   
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