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Președinte

Alexan

Se aproba.

RAPORT

Privind: : aprobarea alegerii formei de delegare de gestiune a servfcfulîir de 
iluminat public, aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii 
serviciului de Iluminat Public a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, 
județul Vrancea și acordarea mandatului Președintelui Asociației să semneze 
întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a asociației

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de 
atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de Iluminat Public a localităților 
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a 
localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului 
Președintelui Asociației să semneze întreaga documentație de atribuire în cadrul 
adunării generale a asociației și referatul de aprobare emis de Președintelui Asociației 
înregistrat la nr.1581/24.03.2021, facem următoarele precizări:

Serviciile de utilități publice au o dimensiune economică și o dimensiune socială 
indisolubil legate între ele și potrivit Legii 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt în responsabilitatea autorităților 
administrației publice locale și se înființează, se organizează și se gestionează 
potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților 
administrativ- teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța 
economico- socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale 
acestora și în raport cu infrastructura tehnico- edilitară existentă.

De asemenea, Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu 
modificările și completările ulterioare, prevede la art.10 alin.(l) că: “Două sau mai 
multe unități administrativ-teritoriale, în limitele competențelor autorităților lor 
deliberative și executive, pot să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, în scopul 
constituirii unor asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop furnizarea/ 
prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilități publice și înființarea, 
modernizarea, reabilitarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilități publice 
aferente”, iar la alin. (4) se prevede că:
“Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile legii, asociațiile de 
dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, prin hotărâri 
ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, dreptul de a 
delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea 
asociațiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziție sistemele de utilități publice 
aferente serviciilor de utilități publice transferate. In acest scop, hotărârile autorităților 
administrației publice locale privind mandatarea și actele juridice de constituire a



oricărei asociații trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de 
exercitare de către aceasta a mandatului special încredințat”.

în cadrul asociației, în aplicarea art. 10 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare 
de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 30/2014, a fost aprobată 
asocierea municipiului Focșani prin Consiliul Local al municipiului Focșani cu comuna 
Golești prin Consiliul Local al comunei Golești în vederea constituirii Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 
Golești. Ulterior, la această asociație au mai aderat si alte UAT-uri.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 284/ 27.07.2017, a 
fost completată H.C.L. 30/30.01.2014 privind asocierea Municipiului Focșani, prin 
Consiliul Local al municipiului Focșani cu comuna Golești, prin Consiliul Local al 
comunei Golești, în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară 
pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul că:
“ Se completează Anexa 1- Actul Constitutiv al asociației și Anexa 2- Statutul 
asociației, cu prevederile de la lit. B.: Scopul asocierii: înființarea, organizarea, 
reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a 
serviciului de iluminat public stradal și ornamental pe raza de competență a unităților 
administrativ teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de 
investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau 
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza 
strategiei de dezvoltare a acestuia. Forma de gestiune a serviciului va fi gestiunea 
delegată, care se va realiza în baza unui / mai multor contract/ contracte de delegare a 
gestiunii, atribuite operatorilor conform prevederilor Legii 51/2006 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și ale legilor special aplicabile”.

Prin Hotărârile Consiliilor Locale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul 
Vrancea a fost mandatată să delege gestiunea serviciului de iluminat public pe intreaga 
raza administrativ - teritoriala a Asociației, precum și să exercite atribuțiile, drepturile 
și obligațiile Consiliilor Locale în acest sens.

îndeplinirea obiectivelor esențiale ale iluminatului căilor de circulație trebuie să 
fie asociată cu necesitatea de a economisi energie, dar economia de energie nu poate 
să constituie un scop în sine, care să compromită calitatea iluminatului.

Iluminatul public urmărește crearea unei imagini nocturne a orașului care să 
echilibreze latura funcțională cu cea estetică, să promoveze noi tehnologii în iluminat, 
precum și elemente modeme de management al sistemului, cum ar fi: reglementarea 
consumului, eficientizarea controlului de la distanță și în general, soluții tehnologice 
actuale care să pună în valoare estetica a comunei, cât și iluminarea clădirilor sau a 
elementelor cu statut de simbol.

Având în vedere documentele amintite mai sus și ținând cont de prevederile art. 
29 și ale art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată și ale art. 24 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, în 
urma desfășurării procedurii concurențiale de licitație organizată conform Legii nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, la data de 3 mai 
2018 a fost încheiat Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului 



de iluminat public din Municipiul Focsani, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, până 
la 3 mai 2020.

Conform competențelor care le revin prin art. 8 alin. (1) și alin (3) din Legea 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale au obligația de a 
asigura cadrul legal astfel încât documentația de atribuire a serviciului de 
iluminat public din cadrul Asociației, elaborată în cadrul asociației, să fie avizată, 
conform art. 30 alin. (5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice republicată cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 30 alin. (5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice republicată cu modificările și completările ulterioare : “ In cazul asociațiilor 
de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, 
documentația de atribuire se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării 
autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale membre si se 
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aprobă de adunarea generală a asociației în calitatea acesteia de organ deliberativ, 
în baza mandatului primit”.

Conform aceluiași art. 30 alin. (5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, documentația de 
atribuire pentru delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public cuprinde în 
mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele 
obligatorii.

In acest sens, se propune Adunării Generale a Asociației proiectul de hotărâre 
privind:
- Aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE pentru fundamentarea și stabilirea 
soluției optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din aria 
administrativ teritorială a localităților membre ale Asociaței de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, 
conform Anexei 1 la proiectul de hotărâre.
- Aprobarea Proiectului de CONTRACT DE DELEGARE a gestiunii serviciului de 
iluminat public prin Achiziție Publică de Servicii a localităților membre ale Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 
Golești, județul Vrancea, conform Anexei 2 la proiectul de hotărâre, cu următoarele 
anexe ale contractului:

- REGULAMENTUL serviciului de iluminat public din raza administrativ 
teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Serviciul de Salubrizare a Localităților Focșani și Golești conform Anexei 1 la 
Contract;

- CAIETUL DE SARCINI al serviciului de iluminat public din raza 
administrativ-teritorială a localităților membre Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul 
Vrancea, conform Anexei 2 la contract.

De asemenea, art. 33 alin (1) din același act normativ, menționează că: “....... în
cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități 
publice, acestea elaborează un singur regulament al serviciului și un singur caiet de 
sarcini al serviciului la nivelul unităților administrativ-teritoriale membre pentru 
serviciile/activitățile gestionate în comun. Acestea se aprobă de adunarea generală a 
asociației în baza mandatului special prevăzut la art. 10 alin. (5) din lege”.

Potrivit art. 20 alin. (1) lit. i din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
“Autoritatea Națională de Reglementare nentru Serviciile Comunitare de IJtilităti



Publice organizează sistemul de monitorizare, evaluare și control în teritoriu 
privind modul de aplicare a prevederilor prezentei legi și a legislației sectoriale 
specifice fiecărui serviciu”.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților 
Focșani și Golești, transmite, în vederea avizării, documentația de atribuire pentru 
delegarea gestiunii serviciului de iluminat public de pe intreaga raza a sociatiei astfel:
- STUDIUL DE OPORTUNITATE pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime 
de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din aria administrativ teritorială a 
localităților membre ale Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de 
salubrizare a localităților Focsani si Golești;
- Proiectul de CONTRACT DE DELEGARE a gestiunii serviciului de iluminat public 
prin Achiziție Publică de Servicii a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul 
Vrancea, cu următoarele anexe ale contractului:

- REGULAMENTUL serviciului de iluminat public din raza administrativ- 
teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Serviciul de Salubrizare a Localităților Focșani și Golești, conform Anexei 1 la 
contract;

- CAIETUL DE SARCINI al serviciului de iluminat public din raza 
administrativ-teritorială a localităților membre Asociației de Dezvoltare
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Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul 
Vrancea, conform Anexei 2 la contract.

De asemenea, a fost solicitat si acordarea mandatelor speciale ale membrilor 
Asociației, să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a 
localităților Focșani și Golești, județul Vrancea.

Proiectul de hotărâre respectă prevederile Legii nr. 52/21 ianuarie 2003 
privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, fiind supus dezbaterii publice.

Față de cele arătate, propunem Adunării Generale a Asociației proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii 
serviciului de Iluminat Public a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul 
Vrancea, delegare care va avea loc prin procedură concurențială și acordarea 
mandatului Președintelui Asociației, să semneze întreaga documentație de atribuire în 
cadrul adunării generale a asociației.

ÎNTOCMIT,
DRAGNEĂ MARIAN



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU 
SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI Șl 
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NR.1581/24.03.2021

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind: aprobarea alegerii formei de delegare de 
gestiune a serviciului de iluminat public, aprobarea documentației de atribuire 
pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, Iluminat Public a 
localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și 
acordarea mandatului special Președintelui Asociației sa semneze întreaga 
documentație de atribuire în cadrul adunării generale a Asociației

Având în vedere, inițierea de către AGA Asociației a PROIECTULUI DE 
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii 
serviciului de Iluminat Public a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul 
Vrancea astfel:

- STUDIUL DE OPORTUNITATE pentru fundamentarea și stabilirea soluției 
optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din aria administrativ 
teritorială a localităților membre ale Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești;
- Proiectul de CONTRACT DE DELEGARE a gestiunii serviciului de iluminat public 
prin Achiziție Publică de Servicii a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul 
Vrancea, cu următoarele anexe ale contractului:

- REGULAMENTUL serviciului de iluminat public din raza administrativ- 
teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Serviciul de Salubrizare a Localităților Focșani și Golești, conform Anexei 1 la 
contract;

- CAIETUL DE SARCINI al serviciului de iluminat public din raza 
administrativ-teritorială a localităților membre Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul 
Vrancea, conform Anexei 2 la contract.

De asemenea, se solicită acordarea mandatului special Președintelui Asociației 
să semneze întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a 
localităților Focșani și Golești, județul Vrancea.

Potrivit Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare serviciile de utilități publice sunt în responsa- 
1_ !1 tx_x _ _ ____ x _ ax*x?1 _ _x . _ x? _ * ________________________________________________________________________ * _ _ ______ • 



se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unită
ților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța 

economico - socială localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale 
acestora și în raport cu infrastructura tehnico- edilitară existentă.

Prin Hotărârile Consiliilor Locale membre ale Asociației a fost aprobată 
mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de 
salubrizare a localităților Focșani și Golești, să exercite pe seama și în numele 
Consiliilor locale membre ale Asociației, a fost mandatată Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților 
Focșani și Golești, să exercite și să realizeze competențele Consiliilor locale 
membre ale Asociației referitoare la furnizarea și prestarea serviciului de 
iluminat public pe intreaga raza administrativ - teritoriala pentru perioada 
ulterioară încetării contractului de delegare a gestiunii prelungit prin act 
adițional, pentru un an.

Conform competențelor care le revin prin art. 8 alin. (1) și alin (3) din Legea 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale au obligația de a 
asigura cadrul legal astfel încât documentația de atribuire a serviciului de iluminat 
public din Municipiul Focșani, elaborată în cadrul asociației, să fie avizată, conform 
art. 30 alin. (5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 
republicată cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 30 alin. (5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice republicată cu modificările și completările ulterioare : “ în cazul asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, documentația 
de atribuire se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților 
deliberative ale unităților administrativ teritoriale membre și se aprobă de adunarea 
generală a asociației în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului 
primit”.

Conform aceluiași art. 30 alin. (5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, documentația de atribuire 
pentru delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public cuprinde în mod obligatoriu 
proiectul contractului de delegare.

Legea 51/2006 prevede la art. 30 alin. (5) că, în cazul asociațiilor de dezvolta
re intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, documentația de 
atribuire se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative 
ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunarea generală a 
asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit.

în baza celor menționate mai sus, a documentației de atribuire transmisă de 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a 
Localităților Focșani și Golești, susținem necesitatea inițierii, dezbaterii și adoptării 
acestui proiect de hotărâre de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a Localităților Focșani și 
Golești
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PREȘEDINTE,
ALEXANDR ZAR


