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ROMÂNIA                         
JUDEŢUL TIMIŞ                     
MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                      
PRIMAR 
SC2018- 24453/18.10.2018    
 

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA  
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 
Sectiunea 1  

Titlul proiectului de hotărâre 
privind modificarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului 

,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” 
aprobat prin art. 4 din HCLMT nr. 377/17.07.2018 

 

 
1. Descrierea situatiei actuale 

 Delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat 
public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” către SC Societatea de Transport Public Timişoara 
SA. a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin Hotărârea nr. 377/17.07.2018. 

Ca urmare a acestei hotărâri s-a încheiat Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire 
directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din 
Timişoara cu nr. SC2018-17594/24.07.2018. 

Pentru prestarea acestei activităţi operatorul serviciului, conform art. 49 alin. (3) din Legea nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, are obligaţia de a solicita şi de a obţine 
eliberarea licenţei în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după 
caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.  

 
2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate 

Ca urmare a solicitării  de eliberare a licenţei reprezentantii Autoritatii Nationale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice au convocat  operatorul serviciului, în 
speţă SC Societatea de Transport Public Timişoara SA, la sediul acestora în vederea clarificării 
anumitor aspecte privioare la Contractul nr. SC2018-17594/24.07.2018. 

Urmare a intalnirii din data de 17.10.2018 a reprezentantilor Societatii de Transport Public 
Timisoara S.A cu reprezentantii Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilitati Publice, s-a constatat că este necesară modificarea obiectului contractului pentru a se obţine 
eliberarea licenţei. Ca atare este necesară modificarea art. 1 alin. (1) din Contractul nr. SC2018-
17594/24.07.2018. 

 
3. Concluzii 

Consider necesar și oportun  aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Contractului 
de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public 
şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” aprobat prin art. 4 din HCLMT nr. 377/17.07.2018. 
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