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ROMÂNIA                         

JUDEŢUL TIMIŞ                     

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                      

PRIMAR 

………………….. 

    

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA  

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

Sectiunea 1  

Titlul proiectului de hotărâre 

Proiect de 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 
 

Sectiunea a 2 - a  

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

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.  

 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.  

Consider oportună promovarea Proiectului 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 şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
 

     

        PRIMAR,                                                              DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ,                

   NICOLAE ROBU                                                                            CULIŢĂ  CHIŞ       

 


