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      REFERAT 

privind aprobarea reglamentului serviciului de iluminat  
public din municipiul Timişoara 

 
  

Conform prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, ale art. 15 alin (1), ale art. 17 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (1) din Legea serviciului de iluminat 
public nr. 230/2006, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodărie Comunală a emis ordinul nr. 86 din 20 martie 2007. 

Prin Ordinul nr. 86/2007 a fost aprobat Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public ce   
stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile 
şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanta, 
condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator în comune, oraşe şi municipii.  

Ordinul nr. 86/2007 prevede: regulamentul-cadru se aplică serviciului de iluminat public din 
localităţile în care există iluminat public; operatorii serviciului de iluminat public se vor conforma 
prevederilor regulamentului-cadru; regulamentele de serviciu proprii se elaborează şi se aproba de 
consiliile locale.  
    Având în vedere cele mai sus menţionate propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara. 
 

 
Viceprimar,                                                                       Director Direcţia Tehnică,    

        Sorin Grindeanu                                                                               Culiţă Chiş 
 
 
            Şef Serviciu,                                                                                   Consilier, 
           Ioan Zubaşcu                                                                     Dănuţ Pobega 
 
 

 Juridic,                                                                               
     Mirela Lasuschevici                                                                             
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ROMÂNIA                                                                                                 AVIZAT, 
JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                    SECRETAR 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA  
CONSILIUL LOCAL                                                                        IOAN COJOCARI 
 
 

                             PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea regulamentului serviciului de  

iluminat public din municipiul Timişoara 
 
 

 Având în vedere Referatul nr. SC                          din                   al  Direcţiei Tehnice din 
cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; 
     Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite 
şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi  
Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara; 
            Având în vedere prevederile art.8 alin.(1) din Legea  230/2006, legea serviciului de iluminat 
public şi art. 107 alin. (1) din Ordinul 86/2007, ordinul privind aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de iluminat public; 
 În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. (b), (c), şi (d) alin. 4 lit. (d) şi alin.6 lit.(a) 
pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 
 În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 
                                                    HOTĂRĂŞTE 
            Art. 1. Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara;  

Art. 2. Se abrogă Regulamentul serviciului de iluminat public  aprobat prin HCL nr. 312/2005; 
            Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnice din 
cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; 
            Art. 5.   Prezenta hotărâre se comunica : 
  - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 
                        - Direcţiei Economice 
                        - Direcţiei Tehnice 
  - Institutiei Arhitectului Sef 
                        - Direcţiei Patrimoniu 
                        - Direcţiei de Mediu 
                        - Direcţiei Comunicare 
                        - Direcţiei Dezvoltare 
  - Serviciului Juridic 
  - Serviciului Audit Public Intern 
  - Mass-mediei locale 
                        - Operatorilor serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara 
 
 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     Întocmit, 
                 Consilier                 Consilier,   
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