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                                                                             REFERAT 
privind aprobarea “Studiu de fundamentare a deciziei de  concesionare a serviciului de iluminat 

public din municipiul Timişoara” 
 
       Contractele de concesiune al serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara nr.SC2005-
18128, SC2005-18129 din 21.10.2005 expiră în data de 21.10.2015  
       Pentru asigurarea continuităţii serviciului este  necesară atribuirea şi încheierea unor noi contracte  
prin care să se asigure execuţia lucrărilor de  investiţii şi a întreţinerii curente. Legislaţia în vigoare 
(H.G.nr.71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi Ordinul 
nr.1517/2009 privind aprobarea ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări 
publice şi servicii  în România) stipulează obligaţia realizării unui Studiu de fundamentare a deciziei 
de  concesionare care să fie supus aprobării autorităţii locale. Acesta analizează aspectele generale,  
fezabilitatea tehnică, economică şi financiară, aspectele de mediu, sociale şi instituţionale ale  
proiectului de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara. 
      Deoarece contractele ce urmează a fi atribuite  presupun realizarea de lucrări de investiţii, la baza 
elaborării  studiului de fundamentare a stat „Studiul de fezabilitate privind concesionarea sistemului de 
iluminat public din Municipiul Timişoara” aprobat prin HCLM nr.220 din 08.05.2015.  
      Studiul de fundamentare demonstrează următoarele: 
-proiectul este realizabil,  
-proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor autorităţii locale,  
-varianta realizării proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune de lucrări publice este mai 
avantajoasă decât varianta atribuirii contractului prin achiziţie publică. 
      Investiţiile impuse de proiect vor fi realizate de concesionar esalonat pe 10 ani, distributia fiind 
urmatoarea : An 1-20%, An 2– 15%, An 3- 15%, An 4- 8%, An 5- 7%, An 6- 7%, An 7- 7%, An 8- 
7%, An 9– 7%, An 10– 7%. 
        La cheltuielile de investiţii se vor adăuga cheltuielile anuale de întreţinere a sistemului de 
iluminat public şi cele ale iluminatului festiv.  
        Conf Devizului general al Studiului de fezabilitate aprobat prin HCLM nr.220/2015 valoarea 
investiţiei este de: 
       - Valoarea estimată a lucrărilor de modernizare bulevarde/pieţe  aparate iluminat LED: 7175 buc,  
94.537,096 mii lei fără TVA  
      - Valoarea estimată a lucrărilor de modernizare zona centrala aparate iluminat LED: 772 buc,  
13.934,132 mii lei fără TVA  
     - Valoarea estimată a lucrărilor de modernizare SIP cu aparate iluminat LED (rest oraş): 19072 buc,   
66.113,970 mii lei fără TVA  
    - Valoarea estimată a lucrărilor de extinderi SIP: 3000buc,  38.723,255 mii lei fără TVA  
    - Valoarea estimată a lucrărilor de montare PA: 269 buc,  7.351,784 mii lei fără TVA  
    - Valoarea estimată a lucrărilor de sistem de telegestiune SIP: 1 buc,  15.229,629 mii lei fără TVA  
    - Valoarea estimată a lucrărilor de iluminat arhitectural: 50 obiectice,  5.000,000 mii lei fără TVA  
    - Valoarea estimată a lucrărilor de retea alimentare iluminat festiv:    976,369 mii lei fără TVA  
    - Valoarea estimată a lucrărilor de realizare utilităţi necesare (reţele de racord, utilităţi): 9.674,65 
mii lei fără TVA 
    - Valoarea estimată a lucrărilor de proiectare şi asistenţă (cheltuieli pentru avize, acorduri şi 
autorizaţii; proiectare şi inginerie; asistenţă tehnică): 3.008,82 mii lei 
    - Valoarea estimată a lucrărilor de alte cheltuieli (organizare de şantier; comisioane, taxe, cote legale 
şi costuri de finanţare; cheltuieli diverse şi neprevăzute): 49.980,18 mii lei fără TVA 
    - Valoarea estimată a lucrărilor de întretinere mentinere: 10 ani,   11.282,000 mii lei fără TVA  
    - Valoarea estimată a lucrărilor de iluminat festiv: 10 ani,   4.500,000 mii lei fără TVA  



    - Durata de realizare: 10 ani 
Obligaţiile privind finantarea şi realizarea investitiilor de peste 67.673 MII EURO fara TVA / 304.529 
MII RON fara TV  cad in sarcina concesionarului, autoritatea contractantă încasând redevenţa anuală 
care va fi stabilită prin contractul de concesiune şi rambursând valoarea investiţiei eşalonat timp de 10 
de ani. 

PROPUNEM: 
Aprobarea  „Studiului de fundamentare privind decizia de  concesionare a Serviciului de iluminat 
public din Municipiul Timişoara” 
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