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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                  

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                    

DIRECŢIA EDILITARĂ                                                                                                                                       

SERVICIUL  EMSUP                                                                                                       

SC 2018 – _______ din ______________ 

        
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreţinere a serviciului de 

iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului 

de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activităţile de întreţinere şi 

reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea 

ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători 
 

 

 Având în vedere Expunerea de motive nr. ............................................. a Primarului Municipiului 

Timișoara și Proiectul  de hotarâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului 

”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”, 

precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor 

pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, 

verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru 

sărbători, a Caietului de Sarcini pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat 

public, verificarea/repararea,montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru 

sărbători în municipiul Timişoara, și a tarifelor propuse de STPT pentru activităţile de întreţinere şi 

reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi 

asigurare ornamente noi pentru sărbători; 

Facem următoarele mențiuni: 

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice.  

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public și Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice stabilesc cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, 

atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, 

monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice. 

Potrivit art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice, se 

organizează şi se realizează în următoarele modalităţi: 

A. gestiune directă; 

B. gestiune delegată. 

Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar potrivit prev. art.22 

alin.(4) din Legea nr.51/2006, desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, 

indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui 

caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu 

regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. 

A. 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.  

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau 

privat,  care pot fi : 
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a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, 

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

prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective; 

b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-

teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale respective. 

 

 

Prin adresa nr. 8808 din 03.05.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. 

RE2017-000846/08.05.2017 Regia Autonomă de Transport Timișoara a comunicat că dorește 

preluarea serviciului de iluminat public din municipiul Timișoara în conformitate cu prevederile din 

Legea nr.51 din 2006 cu modificările și completările ulterioare. Intenția RAT Timișoara de preluare a 

serviciului de iluminat public s-a stabilit de către Consiliul de Administrație al RAT Timișoara prin 

Hotărârea nr.74 din 30.03.2017.  

Potrivit art. 28, alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, pot încredinţa unui operator de drept privat  gestiunea serviciilor de utilităţi 

publice sau a uneia ori mai multor activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a 

contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie 

îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui 

contract: 

    a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului 

regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de 

acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului 

de administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau 

semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar 

celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe; 

  b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activităţi din 

sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public 

general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 

asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului; 

   c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în 

totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea 

administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului 

regional/operatorului este exclusă. 

 Prin HCL nr. 251/2017 a fost aprobat Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii 

serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sãrbãtori din Timişoara”.  

 Prin HCL nr. 271/2017 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome de Transport 

Timişoara  în societate comercială pe acţiuni. 

Prin HCL nr. 249/2018 a fost aprobată modificarea și completarea Studiului de oportunitate 

privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public ”Întreţinere a serviciului de iluminat public 

şi  iluminat festiv de sărbători din Timişoara” aprobat prin HCLMT nr. 251/27.06.2017 

Prin adresa nr. RE2018-000543/08.03.2018 Societatea de Transport Public Timișoara a 

înaintat tarifele propuse pentru prestarea activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat 

public, verificarea/repararea,montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru 

sărbători în municipiul Timişoara. 

În conformitate cu art. 52 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a fost obținut  avizul nr. 

6964/03.07.2018 din partea Consiliul Concurenței.  
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Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat 

public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului de sarcini, 

Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a 

sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi 

asigurare ornamente noi pentru sărbători îndeplineşte  condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului consiliului local.  
 

 

 

     

      DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ,               ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P.,           

             CULIŢĂ  CHIŞ                    IOAN ZUBAŞCU  

   

 

 

 

 

 


