
H O T Ă R Â R E A   Nr. 57/2021 

privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul 

Comunei Cernat și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei 

Cernat 

 

Consiliul Local al Comunei Cernat, întrunit în şedinţă ordinară la 27 octombrie 2021 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Comunei Cernat, raportul de 

specialitate și Avizul al Comisiei de specialitate pentru activități economice, buget-finanțe al 

Consiliului Local al Comunei Cernat,  

În baza prevederilor Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și 

completările ulterioare, și a prevederilor art. 1 alin. (1), alin. (2) lit. f), art. 3 alin. (1) și 

art. 8 alin. (1), art. 22 și art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile: 

- Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile de 

Gospodărie Comunală nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare al serviciului de iluminat public, 

- Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile de 

Gospodărie Comunală nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de 

iluminat public, 

- Ordinul comun al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei /Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile de Gospodărie Comunală nr. 

5/93/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de 

distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, 

Ținând cont de prevederile art. 22 din Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicat, 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit. d), alin.(3), lit. e), alin.(6), lit. a), alin.(7), lit. 

n), art.139 alin (1), art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂREȘTE 

 

Art.1. – Se aprobă înființarea Serviciului de iluminat public al Comunei Cernat pentru 

activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea 

/repararea, montarea / demontarea ornamentelor de sărbători. 

Art.2. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat 

public al Comunei Cernat, conform anexei nr. 1., care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. – Se aprobă Caietul de sarcini a Serviciului de iluminat public al Comunei Cernat, 

conform anexei nr. 2., care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin achiziție directă 

a Serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de 

iluminat public precum și verificarea / repararea, montarea / demontarea ornamentelor de 
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sărbători în Comunei Cernat, conform anexei nr. 3., care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.5. – Se aprobă modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat public pentru 

activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea 

/repararea, montarea / demontarea ornamentelor de sărbători în Comunei Cernat, ca fiind 

gestiunea delegată prin achiziție directă. 

Art.6. – Se aprobă contractul de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public pentru 

activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și 

verificarea/repararea, montarea / demontarea ornamentelor de sărbători în Comunei Cernat, 

conform anexei nr. 4., care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Durata contractului este 

de 7 ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional pe o durată egală cu jumătate din durata 

lui inițială, încheiat între părți. 

Art.7. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul Comunei Cernat. 

 

Cernat la 27.10.2021 

 

Preşedintele de ședință       Contrasemnează 

Dimény-Haszmann Orsolya                        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 

 

 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu ședințele consiliului local 

1 ex.la primar  

1 ex.la Instituţia Prefectului jud. Covasna 

1 ex. la afișare 

1 ex. ANRSC 

 



 

Nr. 4404/11.06.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Cernat și 

alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public a Comunei Cernat 

 

În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța urgenta 57/2019 privind Codul 

administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin prezenta inițiez Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentației pentru înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei 

Cernat și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public a Comunei Cernat. 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 

prin Nota de control încheiat în data de 14.04.2021 cu nr. 905873 din 14.04.2021 ne atenționează 

despre faptul că UAT- Comunei Cernat are obligația elaborării și aprobării regulamentului 

serviciului de iluminat public a comunei. 

În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile art. 22 din Legea 51/2006 

serviciilor comunitare de utilități publice, republicat, care stabilește Organizarea şi funcționarea 

serviciilor de utilități publice și prevede următoarele: 

„Art. 22 (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii 

de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor. Autorităţile 

administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în 

baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate 

ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea unui 

serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de 

utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii. 

(1^1) Încredinţarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor 

activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice către operator implică încredinţarea 

prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activităţii, precum şi punerea la dispoziţie a 

bunurilor ce compun sistemul de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii. 

 (2)Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele 

modalităţi:  

a)gestiune directă; 

b)gestiune delegată. 

(3)Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de 

oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun 

raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativteritoriale, 

precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. 

(4) 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. În cazul asociaţiilor de 
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dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, regulamentul 

serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociaţiei, se supun avizării autorităţilor 

administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile 

mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5), şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei. 

(5)Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere şi orice practici concertate 

dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de 

gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilități 

publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de utilități 

publice.” 

În ceea ce privește impactul socioeconomic al actului normativ, menționăm că serviciul 

iluminat public este obligatoriu, iar în actualitate este imperios necesar delegarea gestiunii in 

vederea siguranței comunității, protectia sanatatii publice, conservarea si protectia mediului 

inconjurator, nediscriminarea și egalitatea tuturor utilizatorilor, administrarea corectă și eficientă 

a bunurilor din proprietatea publică și a fondurilor publice, respectiv dezvoltarea durabilă a 

comunității. 

Referitor la impactul financiar asupra bugetului general atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, arătăm, că nu se vor apărea cheltuieli majore iar pe termen lung se va dezvolta 

comunitatea locală pe teritoriul unității administrativ a Comunei Cernat. Comuna Cernat are deja 

un contract de mentenanță pentru iluminat public, costul suplimentar va fi numai cheltuielile 

aferente avizarea serviciului și licenței.  

În ceea ce privește starea de fapt existentă, aşa cum am arătat şi la începutul prezentului 

act de motivare, acesta este că delegare a gestiunii serviciului de iluminat public se propune să 

fie contractat prin achizitie directă în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

Proiectul de hotărâre propune aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de 

iluminat public, respectiv se aprobă: înființarea Serviciului de iluminat public a Comunei Cernat 

pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea 

/ repararea, montarea / demontarea ornamentelor de sărbători, Regulamentul de organizare și 

funcționare a Serviciului de iluminat public a Comunei Cernat, Caietul de sarcini a Serviciului de 

iluminat public a Comunei Cernat, Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin 

achizitie directă a Serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere și reparații a 

sistemului de iluminat public precum și verificarea / repararea, montarea / demontarea 

ornamentelor de sărbători în Comuna Cernat, modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat 

public pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și 

verificarea / repararea, montarea / demontarea ornamentelor de sărbători în Comuna Cenat, ca 

fiind gestiunea delegată prin achiziție directă, Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de 

iluminat public pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, 

precum și verificarea / repararea, montarea / demontarea ornamentelor de sărbători în Comuna 

Cernat. 

Ținând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competența decizională a Consiliului 

Local a Comunei Cernat în această privință, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

aprobarea documentației pentru delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. 

 

PRIMAR  

Rákosi Árpád 



 

Nr. 4405/11.06.2021; 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Cernat și 

alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public a Comunei Cernat 

 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h), art. 139, alin. (2), și art. 196 

alin. (1)lit. a) din Ordonanța urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, primind spre 

analiză Proiectul de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul 

Comunei Cernat și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public a Comunei 

Cernat, trebuie subliniat următoarele aspecte:  

  - din conținutul Referatului de aprobare elaborat de Primarul Comunei Cernat, în calitate 

de inițiatorul proiectului de hotărâre, identificăm ca motive de fapt că Autoritatea Națională de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ne-a notificat de obligația 

elaborării și aprobării regulamentului serviciului de iluminat public a Comunei Cernat. Alegerea 

formei de gestiune a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Cernat s- a propus prin 

gestiune delegată. Se constată că gestiunea delegată este mai avantajoasă pentru Comuna Cernat 

din următoarele motive: reducerea imixtiunii politicului în deciziile de afaceri, investiții și 

personal; Comuna Cernat nu trebuie să furnizeze în continuare fonduri și garanții în calitatea de 

acționar unic (dacă se organizează o societate pe acțiuni pentru operarea serviciului); nu vor fi 

costuri suplimentare pentru dotări cu echipamente și utilaje specifice, mijloace de transport și 

intervenție, personal, instruire personal, autorizare personal etc. 

Estimarea costurilor pe toată durata delegării, inclusiv identificarea și cuantificarea 

financiară a riscurilor, poate conduce la stabilirea unor tarife reale și acceptate de către toti 

utilizatorii, astfel încât alegerea unui operator să fie pe deplin justificată și financiar, pe lângă 

principiile descentralizării și eficientizării cerute de normele europene. 

După cum arată şi inițiatorul că în preambulul proiectului de hotărâre am invocat 

prevederile art. 22 din Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicat, care 

stabileste Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice. 

Gestiunea serviciului de iluminat public se poate realiza în condițiile Legii nr. 51/2006, 

republicată, prin gestiune delegată. 

Se menționează necesitatea de a delega gestiunea serviciului de iluminat public, prin 

achiziție directă în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, la care trebuie 

pregătite și aprobate prin H.C.L. Comuna Cernat, următoarele documente: 

-Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public Comunei 

Cernat 

-Caietul de sarcini a Serviciului de iluminat public Comuna Cernat, 

-Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin achizitie directă a Serviciului de 

iluminat public pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public 

precum și verificarea / repararea, montarea / demontarea ornamentelor de sărbători în Comuna 

Cernat, modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere 

și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea / repararea, montarea / 
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demontarea ornamentelor de sărbători în Comuna Cernat, ca fiind gestiunea delegată prin 

achiziție directă, 

-Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public pentru activitățile de 

întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea / repararea, montarea 

/ demontarea ornamentelor de sărbători în Comuna Cernat, 

Din aceste considerente, văzând şi motivele de fapt, proiectul este fundamentat juridic.  

Proiectul de hotărâre, în caz de aprobare, va contribui la siguranța locuitorilor din 

Comuna Cernat. În ceea ce privește prezentul proiect de hotărâre, observăm că acesta respectă 

atât cerințele de formă, cât şi cerințele de fond. 

În concluzie, ținând cont de competența materială şi teritorială a Consiliului Local 

Comuna Cernat, propunem admiterea proiectului în forma inițiată. 

 

 

      Kocsis Csilla Bea 

      Secretar general al comunei Cernat 



 

 

 

Nr.6844/26.10.2021 

 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public, 

respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat 

public la nivelul Comunei Cernat și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat 

public al Comunei Cernat 

 

 

 

 Comisia pentru activități economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului 

și urbanism, protecția mediului și turism, la data de  26.10.2021 s-a întrunit în ședință de lucru 

pentru avizarea  proiectului de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public, 

respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public 

la nivelul Comunei Cernat și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al 

Comunei Cernat.  

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna octombrie 2021. 

 

Cernat la 26.10.2021 

 

 

 

Presedinte      Secretar 

                 Mágori István    Lukács Tibor Attila 
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