
                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

          ROMÂNIA 

JUDEŢUL  DÂMBOVIȚA                                              

CONSILIUL  LOCAL AL  COMUNEI   TĂTĂRANI 

H O T Ă R Â R E 

Privind  înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

și aprobarea modalității de delegare a gestiunii acestuia 

 

      Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, convocat  în ședință odinară în  

data de  20.05.2021. 

     Având în vedere ; 

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița înregistrat la 

nr.26.13.05.2021; 

-  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit de primarul comunei, înregistrat la 

nr.4597/13.05.2021; 

- Raportul  de specialitate întocmit de domnul  Anton Ion – responsabil  urbanism  în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tătărani, înregistrat la nr.4604/13.05.2021,  asupra 

necesității promovării proiectului de hotărâre privind înființarea Serviciului de iluminat public al 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița și aprobarea modalității de delegara a gestiunii a  acestuia; 

 -  Prevederile art.3 alin.1), art.8 alin.1), alin.3) lit.”d”,art.22, art.23, art.29 și art.30 alin.1) din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art.9 alin.1), art.10 lit.”f”, art.16 alin.1) lit.”b”, alin.2) și art.18 alin.3) din Legea 

230/2006 privind  serviciul de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Prevederile  Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de iluminat public; 

- Prevederile  Ordinului președintelui A.N.R.S.C nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-

cadru al serviciului de iluminat public; 

- Ordinul nr.93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor 

de distribuire a nergiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, 

- Ordinul nr.77/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 

a valorii activităților serviciului de iluminat public; 

 -  Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița; 

 În temeiul, art.129 alin.1), alin.2) lit.”d” și lit.”e”, alin.7) lit.”n” si lit.”s”, art.139 alin.3) lit.”e”, 

art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.”a” și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

                         

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

            Art.1.- Se aprobă înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița, fără personalitate juridică. 

           Art.2.- Se aprobă inventarul și evaluarea bunurilor aferente serviciului de iluminat 

public, în vederea întocmirii caietului de sarcini și delegarea acestuia către operator, 

conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre . 

          Art.3.- Se aprobă “ gestiunea delegată” ca formă de gestiune a serviciului de iluminat 

public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița. 

         Art.4. – Se aprobă următoarele documente pentru delegarea serviciului de iluminat 

public al comunei Tătărani, astfel: 

- Studiul de oportunitate, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre ; 

- Regulamentul propriu de organizare  și funcționare al serviciului de iluminat public, 

conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre ; 

 

 



 

 

- Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public, conform anexei nr.4 la 

prezenta hotărâre ; 

- Documentația de delegare a gestiunii- caietul de sarcini, conform anexei nr.5 la 

prezenta hotărâre ; 

 

        Art.5.- Se aprobă modelul de Contract de delegare a gestiunii a serviciului de iluminat 

public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre. 

       (1)- Durata contractului este de ................an/ani cu posibilitatea de prelungire prin 

act adițional la contract. 

 

     Art.6. – Se mandatează domnul Constantin PĂTRU, în calitate de primar al comunei 

Tătărani, pentru semnarea contractului  de delegare a gestiunii cu operatorul desemnat.  

         

     Art.7.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani, 

biroul financiar-contabilitate și compartiemntul urbanism din cadrul Primăriei comunei 

Tătărani. 

  

          Art.8- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al comunei 

Tătărani Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, 

compartiemntului urbanism și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul primăriei Tătărani, la 

adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 

TĂTĂRANI     

Nr.27                                                                                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Data –20.05.2021                                                             DUMITRU ADRIAN- GEORGE 

 

 

 

                                                              

                        Contrasemnează pentru legalitate, 

                    SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                            MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu ..... voturi „pentru”, ....... voturi „împotrivă”,  ... voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   
Nr. consilieri prezenți:     

Nr. consilieri absenți:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ROMÂNIA 

JUDEŢUL  DAMBOVITA  

COMUNA   TATARANI 

         P R I M A R 

    

P R O I E C T     DE      H O T Ă R Â R E 

Nr.26/13.05.2021 

 

Privind  înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița 

și aprobarea modalității de delegare a gestiunii  acestuia 

 

        Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

       Având în vedere ; 

-  Prevederile art.3 alin.1), art.8 alin.1), alin.3) lit.”d”,art.22, art.23, art.29 și art.30 alin.1) din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art.9 alin.1), art.10 lit.”f”, art.16 alin.1) lit.”b”, alin.2) și art.18 alin.3) din Legea 

230/2006 privind  serviciul de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Prevederile  Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de iluminat public; 

- Prevederile  Ordinului președintelui A.N.R.S.C nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-

cadru al serviciului de iluminat public; 

- Ordinul nr.93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor 

de distribuire a nergiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, 

- Ordinul nr.77/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 

a valorii activităților serviciului de iluminat public; 

 -  Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul, art.129 alin.1), alin.2) lit.”d” și lit.”e”, alin.7) lit.”n” si lit.”s”, art.136 alin.1), art.139 

alin.3) lit.”e”, art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.”a” și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

                         

H O T Ă R Ă Ș T E : 

            Art.1.- Se aprobă înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Tătărani, 

județul Dâmbovița, fără personalitate juridică. 

          Art.2.- Se aprobă inventarul și evaluarea bunurilor aferente serviciului de iluminat 

public, în vederea întocmirii caietului de sarcini și delegarea acestuia către operator, 

conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre . 

          Art.3.- Se aprobă “ gestiunea delegată” ca formă de gestiune a serviciului de iluminat 

public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița. 

         Art.4. – Se aprobă următoarele documente pentru delegarea serviciului de iluminat 

public al comunei Tătărani, astfel: 

- Studiul de oportunitate, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre ; 

- Regulamentul propriu de organizare  și funcționare al serviciului de iluminat public, 

conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre ; 

- Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public, conform anexei nr.4 la 

prezenta hotărâre ; 

- Documentația de delegare a gestiunii- caietul de sarcini, conform anexei nr.5 la 

prezenta hotărâre ; 

 

      Art.5.- Se aprobă modelul de Contract de delegare a gestiunii a serviciului de iluminat 

public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre. 

       (1)- Durata contractului este de ................an/ani cu posibilitatea de prelungire prin 

act adițional la contract. 

     Art.6. – Se mandatează domnul Constantin PĂTRU, în calitate de primar al comunei 

Tătărani, pentru semnarea contractului  de delegare a gestiunii cu operatorul desemnat.  

         



   

 

 

     Art.7.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani, 

biroul financiar-contabilitate și compartiemntul urbanism din cadrul Primăriei comunei 

Tătărani. 

  

          Art.8- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al comunei 

Tătărani Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, 

compartiemntului urbanism și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, precum și pe site-ul primăriei Tătărani, la 

adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 
 

 TATARANI                                                                    I NI T I A T O R, 

                                                                                                         P R I M A R  

                                                                                                 PATRU CONSTANTIN 

                                       

 

 

 

 

 

                       Avizează pentru legalitate, 

                SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                            MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

           ROMÂNIA 

JUDEŢUL  DÂMBOVIȚA  

COMUNA   TĂTĂRANI 

         P R I M A R 

   Nr.4597/13.05.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 Al Proiectului de hotărâre privind  înființarea Serviciului de iluminat public al comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița și aprobarea modalității de delegare a gestiunii  acestuia 

 

 

        În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achiziţii publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local stabileşte cadrul 

organizatoric pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, unul dintre acestea fiind şi serviciul de 

iluminat public care este reglamentat de Legea serviciilor comunicare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi de 

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public. 

      Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul 

arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv, care se realizează prin intermediul 

unui ansamblu tehnologic şi funcţional, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice. 

      Elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a 

programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a 

regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalităţiide gestiune, precum şi a 

criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii intră în competenţa exclusivă a consiliilor locale. 

      Propunerile de indicatori de performanţă a serviciului de iluminat public vor fi supuse unor consultări 

şi dezbateri publice în urma cărora se va adopta soluţia optimă pentru comunitate. 

     Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii activităţile de operare propiu-zisă (gestionare, 

administrare, exploatare, service/mentenanţă, reparaţii, intreţinere SIP), precum şi activităţile de 

pregătire, finanţare şi realizare a investiţiilor din infrastructura afernetă serviciului de iluminat public. 

     Pe durata derulării contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile aparţinând 

domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-teriotriale, utilzate pentru realizarea serviciului, se 

dau în administrare operatorului căruia i s-a atribuit contractul de delagre a gestiunii. 

      În conformitate cu prevederile art. 23 alin.(1) din Legea nr. 230/2006 în vederea încheierii 

contractelor de delegare a gestiunii, consiliile locale ale comunelor vor întocmi şi vor aproba, în termen 

de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de 

un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de 

delagare a gestiunii serviciului, precum şi documentaţia prevazută la rt. 22 alin. (5) din aceeaşi lege. 

   În scopul prestării serviciului de iluminat public, operatorii pot produce sau cumpăra, în condiţiile legii, 

energia electrică necesară, conform prevederilor art. 29(3) din legea nr. 230/2006. 

    Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de inventarul bunurilor mobile şi 

imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, aferente serviciului. 

                        

              Ținând cont de prevederile  art.129 alin.1), alin.2) lit.”d” și lit.”e”, alin.7) lit.”n” si lit.”s”, și art.139 

alin.3) lit.”e”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, cât și de prevederile actelor normative expuse mai, am considerat  

necesară promovarea  unui proiect de hotărâre cu privire la  înființarea Serviciului de iluminat public 

al comunei Tătărani, județul Dâmbovița și aprobarea modalității de delegare a gestiunii  acestuia, 

proiect  care să fie  supus spre adopte Consiliului local Tătărani. 

               

.           

        

 

                                                                                                       P R I M A R  

                                                                                                 PĂTRU CONSTANTIN 

                                       

 

 

 

 



 

      

        

         R O M Â N I A 

    JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

PRIMĂRIA TĂTĂRANI 

Compartiment Urbanism 

Nr.4604 /13.05.2021 

 

                                               R A P O R T    DE   SPECIALITATE 

La Proiectul de hotărâre privind înființarea Serviciului de iluminat public al comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița și aprobarea modalității de delegare a gestiunii  acestuia 
 

 Subsemnatul Anton Ion – responsabil  urbanism  în cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Tătărani, ținând cont de: 
-  Proiectul de  hotarare initțat de Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrat la  

Nr.26/13.05.2021; 

-    Referatul de aprobare Nr.4597 /13.05.2021 al Primarului  comunei Tătărani, județul Dâmbovița prin 

care  propune  înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița și 

aprobarea modalității de delegare a gestiunii  acestuia. 

 -  Prevederile art.3 alin.1), art.8 alin.1), alin.3) lit.”d”,art.22, art.23, art.29 și art.30 alin.1) din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art.9 alin.1), art.10 lit.”f”, art.16 alin.1) lit.”b”, alin.2) și art.18 alin.3) din Legea 

230/2006 privind  serviciul de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Prevederile  Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de iluminat public; 

-   Prevederile  Ordinului președintelui A.N.R.S.C nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-

cadru al serviciului de iluminat public; 

- Ordinul nr.93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructurii sistemelor 

de distribuire a nergiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, 

-  Ordinul nr.77/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 

a valorii activităților serviciului de iluminat public; 

 -  Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 

                Având în vedere  cele prezentate mai sus, apreciez ca proiectul de hotărâre inițiat de 

primarul comunei Tătărani respectă legislația în vigoare și poate fi supus spre dezbatere și 

adoptare Consiliului local al comunei Tătărani pentru următoarele măsuri: 
           - Aprobrea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

fără personalitate juridică. 

       - Aprobarea inventarului și evaluarea bunurilor aferente serviciului de iluminat public, în 

vederea întocmirii caietului de sarcini și delegarea acestuia către operator, 

  - Aprobarea “ gestiunii delegatate” ca formă de gestiune a serviciului de iluminat public al 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița. 

  - Aprobrea următoarelor documente pentru delegarea serviciului de iluminat public al comunei 

Tătărani, astfel: 

a)-Studiul de oportunitate; 

b)-Regulamentul propriu de organizare  și funcționare al serviciului de iluminat public; 

c)-Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public; 

d)-Documentația de delegare a gestiunii- caietul de sarcini; 

   - Aprobarea modelulului de Contract de delegare a gestiunii a serviciului de iluminat public al 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița. 

      (a)- Durata contractului este de ................an/ani cu posibilitatea de prelungire prin act 

adițional la contract. 

  -  Mandatarea  domnului Constantin PĂTRU, în calitate de primar al comunei Tătărani, pentru 

semnarea contractului  de delegare a gestiunii cu operatorul.   

                                                                                                                         

                                                                                                              REFERENT 

  Data-13.05.2021                                                                    Compartiment Urbanism, 

                                                                                                              ANTON ION                                                                            


