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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi 
iluminat festiv de sărbători din Timişoara”  

 
 
 
Organizarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, în baza 

prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi ale Legii. 51/2006 a serviciilor de 
utilități publice, constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. 
 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 : 

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. 

Totodată, 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: 

RAT Timişoara S.A. a înaintat Primăriei Municipiului Timişoara adresa nr. 8808 din 
03.05.2017  înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. . RE2017-000846/08.05.2017 prin 
care își exprimă intenția de preluare a serviciului de iluminat public pentru activitatea de întreţinere a 
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serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara, să fie delegată  prin 
modalitatea de gestiune directă.  

Primăria Municipiului Timișoara a răspuns cu adresa nr.RE2017- 00846/15.05.2017 că în 
cadrul Colectivului de Coordonare şi Supervizare numit prin Dispoziţia Primarului 
nr.1176/10.10.2016 ,convocat în data de 10.05.2017 s-a hotărât următoarele 
   - se va întocmi un studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii  serviciului ”Întreţinere a 
serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” către RAT Timișoara 
prin modalitatea de gestiune directă;  
    -în conformitate cu prevederile din Legea nr.51 din 2006 cu modificările și completările ulterioare 
pentru ca să poată presta serviciul ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de 
sărbători din Timişoara” trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.28 alin2 lit.bși alin. (2^1), 
art.33 alin.1. 
 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 aprobată reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara  în 
societate comercială pe acţiuni. 
 Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
aprobarea delegării gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv 
de sărbători din Timişoara” către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.  
îndeplineşte  condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.  
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