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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUPENI

                 Proiectul se va transmite:  - celor patru Comisii de specialitate ale Consiliului local spre avizare;
                                                               - Direcției Tehnice, Direcței Econimice, Serviciul D.L.P. Serviciul A.I.L.P., Compartiment Servicii Comunitare de
                                                                 Utilități Publice și Transport Local pentru raport de specialitate;

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 13/ 2023
privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Iluminat Public, 

a Caietului de Sarcini, a Studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a acestuia

Consiliul Local al Municipiului Lupeni,
Examinând Referatul de aprobare nr. 4 757/ 17 februarie 2023 al domnului Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni,

prin care propune aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini,
a Studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a acestuia;

Reanalizând hotărârea Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 21/ 2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
local al Municipiului Lupeni nr. 133 /2018 privind aprobarea proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public în  Municipiul Lupeni,
județul  Hunedoara” faza  documentaţiei  tehnico  –  economice  Studiu de fezabilitate  și  indicatorii  tehnico-economici,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile:
- art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. d) și lit. h), art. 23 și art. 30 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/
2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 alin. (1), art. 10 lit. f), art. 16, alin. (1) lit. b), alin. (2) și art. 18 alin. (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
- Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/ 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de de iluminat public;  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “n”, art.  136 alin. (1) și art. 243 alin. (1) lit. “a” din Ordonanța de urgență nr. 57/
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1  Se  aprobă  actualizarea  Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  al  Serviciului
de Iluminat Public al Municipiului Lupeni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Se  aprobă  actualizarea  Caietului  de  sarcini  al  Serviciului  de  Iluminat  Public  al
Municipiului Lupeni, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3  Se aprobă actualizarea  Studiului de oportunitate al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului
Lupeni, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă modelul contractului de delegare de gestiune conform anexei 4 care face parte integrantă
din prezentul proiect de hotărâre.  

Art. 5 Se aprobă ca modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Lupeni să fie
gestiunea delegată.

Art.  6  Hotărârea  poate  fi  atacată  conform  prevederilor  Legii  nr.  554/  2004  a  contenciosului
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Art.  7  Hotărârea  se  va  comunica  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Hunedoara,  Primarului
Municipiului  Lupeni,  Direcției  Tehnice,  Direcției  Economice,  Serviciului  A.I.L.P.  și  Compartiment
Servicii  Comunitare  de  Utilități  Publice  și  Transport  Local  fiind  adusă  la  cunoştinţă  publică  prin
publicarea pe site-ul Municipiului Lupeni.    

Lupeni, 
  17 februarie 2023

             INIŢIATOR                
     PRIMARUL MUNICIPIULUI LUPENI          AVIZAT – SECRETAR GENERAL
       LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ          Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI
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Nr. 4757 / 17 februarie 2023

REFERAT DE APROBARE

Modernizarea sistemului de Iluminat Public al Municipiului Lupeni a fost și este una dintre prioritățile
autorităților locale iar atragerea de fonduri nerambursabile  este o oportunitate care nu trebuie neglijată.

Constituit în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 47/ 2007
privind aprobarea regulamentului de organizare a Serviciului de iluminat public al Municipiului Lupeni precum şi a
delegării  gestiunii  acestuia prin concesionarea sa, a studiului de oportunitate, a regulamentului de licitaţie şi  a
caietului  de  sarcini  pentru  concesionarea  Serviciului  de  iluminat  public  al  Municipiului  Lupeni  precum şi  a
contractului – cadru de concesiune a fost inițial concesionat și modernizat însă în prezent pentru acesta nu mai
există o modalitate de delegare a sa.

În anii precedenți am încercat accesarea unor fonduri nerambursabile pentru modernizarea și extinderea
Serviciului de iluminat public al Municipiului Lupeni însă, din diferite motive, îndeosebi de ordin procedural, nu s-
a reuși până în prezent.

Actualmente,  ținând  cont  de  modificările  aduse  documentațiilor  de  înființare  și  de  concesionare  a
Serviciului  de  iluminat  public  al  Municipiului  Lupeni  prin  hotărârile  precedente  am solicitat  o  actualizarea  a
întregii  documentații  pentru a i  se  da o formă unitară  atât  regulamentului  de  organizare  și  funcționare  cât  și
caietului  de  sarcini  și  studiului  de  oportunitate  al  Serviciului  de  Iluminat  Public,  actualizare  realizată  prin
intermediul consultantului SC Minex S.R.L. Slobozia.

Precizez de asemenea că la redactarea întregii  documentații  s-a ținut cont de asemenea și de legislația
specifică:

- art.  3 alin. (1),  art.  8 alin. (1),  alin. (3) lit.  d) și  lit.  h),  art.  23 și  art.  30 alin. (1) din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 9 alin. (1), art. 10 lit. f), art. 16, alin. (1) lit. b), alin. (2) și art. 18 alin. (3) din Legea serviciului de
iluminat public nr. 230/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
iluminat public;

- Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/ 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
de iluminat public;  

Ținând cont de ghidurile de finanțare care presupun ca serviciile de iluminat public care doresc obținerea
de finanțări să fie administrate prin gestiuni delegate consider necesar ca printr-o nouă hotărâre, Consiliul local al
Municipiului Lupeni să aprobe actualizarea întregii documentații privind organizarea și funcționarea Serviciului
dar și stabilirea formei de administrare a acestuia.

Pentru  aceste  considerente  vă  propun analizarea  Proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  actualizării
Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Iluminat Public, a Caietului de Sarcini, a Studiului de
oportunitate și a modalității de gestiune a acestuia pe care l-am inițiat adoptându-l în forma propusă astfel încât să
corespundă cerințelor de atragere a fondurilor necesare modernizării și eficientizării. 

Ţinând cont de cele arătate mai sus vă solicit să fiţi de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ
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