ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 31.01.2018
privind gestiunea „Serviciului de iluminat public
în Municipiul Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 1657 din 26.01.2018 din înaintată
de către domnul Lucian Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate comun nr. 1657 din 26.01.2018 al Direcţiei tehnice și
Investiții și Biroului Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 31.01.2018 al Comisiei pentru
Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. __ din
31.01.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din
31.01.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local, ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de
aplicare a O.G. nr. 71/2002, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, Legea nr. 230/2006 - Legea serviciului de
iluminat public ;
Potrivit dispoziţiunilor art. 36, alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, art. 39,
art. 45, alin. (1), precum și al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă reorganizarea Direcției Administraţia Pieţelor Bazar,
Obor, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, care iși va
modifica denumirea în DIRECȚIA ADMINISTRARE PIEȚE și ILUMINAT
PUBLIC și va prelua activitatea și parte a personalului Serviciului de Iluminat
Public din cadrul Direcției Servicii Edilitare, din Aparatul de Specialitate al
Primarului Municipiului Roman.

Art. 2. Se aprobă gestiunea directa a Serviciului de iluminat public în
Municipiul Roman” prin Direcția Administrare Piețe și Iluminat Public,
serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Roman.
Art. 3. Se dă mandat primarului municipiului Roman să încheie
Contractul de dare în administrare Serviciului de Iluminat Public către
Direcția Administrare Piețe și Iluminat Public, care va fi supus aprobarii
Consiliului Local Roman.
Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia
Direcția Servicii Edilitare, Serviciul Resurse Umane și Direcția Administrare
Piețe și Iluminat Public.
Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.
nr. 282/2017 se revocă.
Art. 6. Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind gestiunea Serviciului de iluminat
public în Municipiul Roman
Prin adresa nr. 19980/15.11.2017 - A.N.R.S.C., pentru intrarea in
legalitate, pune in vedere autoritatilor administratiei publice locale din Roman sa
procedeze la alegerea unei forme de gestiune a serviciului, respectiv serviciu
public cu personalitate juridică sau delegarea acestuia către un operator.
Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea
serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta
economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea
indicatorilor de performanta ai serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a
gestiunii, respectiv prin hotararea de dare în administrare, in cazul gestiunii
directe.
Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaza prin urmatoarele
modalitati: a) gestiune directa și b) gestiune delegata. Alegerea formei de
gestiune a serviciului de iluminat public se face prm hotararea consiliului local.
În momentul de față serviciul de iluminat public din municipiul Roman
este realizat de către Serviciul energetic și iluminat public, prin ”Formația
lucrări iluminat public și instalații electrice”, serviciu fara personalitate juridică
în cadrul aparatului de specialitate al primarului. În anul 2016, Legea 51/2006 sa modificat, în ceea ce priveste modalitatea de gestiune directa a serviciilor
publice, în sensul că acest serviciu fie ar trebui organizat cu personalitate
juridică, fie autoritatea publică decide delegarea acestui serviciu catre un
operator.
Prin H.C.L. nr. 282/2017 s-a aprobat delegarea acestui serviciu catre S.C.
MUNICIPAL LOCATO SERV SA Roman, dar la fundamentarea proiectului de
buget s-a constatat că o astfel de delegare ar duce la cresterea costului de
exploatare a acestui serviciu.
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Pe de altă parte, modalitatea de gestiune directă printr-un serviciu nou cu
personalitate juridică, ar presupune înființarea unei structuri cu personal propriu
de conducere și administrare, posturi separate de cele execuție, care prestează
efectiv serviciul, ceea ce presupune un efort bugetar dublu față de costurile
actuale. Astfel, pe langa conducatorul serviciului cu personalitate juridică, este
necesar un compartiment contabil, cu o funcție de contabil șef, o structura de
resurse umane, una de achiziții publice și de juridic. La acestea se adauga
chetuielile pentru asigurarea unui sediu propriu și cheltuielile de întreținere a
acestuia.
De aceea s-a identificat ca și soluție de moment darea acestui serviciu în
admistrare unei Direcții cu personalitate juridică deja existente, respectiv
Direcția Piețelor, Bazar Obor, care dispune de întreaga structura invocata mai
sus.
Faţă de cele de mai sus, vă rog să vă pronunţaţi prin vot.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian –Ovidiu MICU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind gestiunea Serviciului de iluminat
public în Municipiul Roman
Din punct de vedere al oportunității:
Prin adresa nr. 19980/15.11.2017 - A.N.R.S.C., pentru intrarea in
legalitate, pune in vedere autoritatilor administratiei publice locale din Roman sa
procedeze la alegerea unei forme de gestiune a serviciului, respectiv serviciu
public cu personalitate juridică sau delegarea acestuia către un operator.
Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea
serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta
economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea
indicatorilor de performanta ai serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a
gestiunii, respectiv prin hotararea de dare în administrare, in cazul gestiunii
directe.
Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaza prin urmatoarele
modalitati: a) gestiune directa, b) gestiune delegata. Alegerea formei de gestiune
a serviciului de iluminat public se face prin hotararea consiliului local.
În momentul de față serviciul de iluminat public din municipiul Roman
este realizat de către Serviciul energetic și iluminat public, prin ”Formația
lucrări iluminat public și instalații electrice”, serviciu fara personalitate juridică
în cadrul aparatului de specialitate al primarului. În anul 2016, Legea
nr. 51/2006 s-a modificat, în ceea ce priveste modalitatea de gestiune directa a
serviciilor publice, în sensul că acest serviciu fie ar trebui organizat cu
personalitate juridică, fie autoritatea publică decide delegarea acestui serviciu
catre un operator.
Prin H.C.L. nr. 282/2017 s-a aprobat delegarea acestui serviciu catre S.C.
MUNICIPAL LOCATO SERV SA Roman, dar la fundamentarea proiectului de
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buget s-a constatat că o astfel de delegare ar duce la cresterea costului de
exploatare a acestui servici.
Pe de altă parte, modalitatea de gestiune directă printr-un serviciu cu
personalitate juridică, ar presupune înființarea unei structuri cu personal propriu
de conducere și administrare, posturi separate de cele execuție, care prestează
efectiv serviciul, ceea ce presupune un efort bugetar dublu față de costurile
actuale. Astfel, pe langa conducatorul serviciului cu personalitate juridică, este
necesar un compartiment contabil, cu o funcție de contabil șef, o structura de
resurse umane, una de achiziții publice și de juridic. La acestea se adauga
chetuielile pentru asigurarea unui sediu propriu și cheltuielile de întreținere a
acestuia.
De aceea s-a identificat ca și soluție de moment darea acestui serviciu în
admistrare unei Direcții cu personalitate juridică deja existente, respectiv
Direcția Piețelor, Bazar Obor, care dispune de întreaga structura invocata mai
sus.
Din punct de vedere al legalității:
În speță devin incidente dispozițiile art. 28, alin. 2, lit.a din Legea
nr. 51/2006:
”Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept
public sau privat, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără
aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr.
99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile
de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi:
a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu
personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale
sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative
ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;”
În concluzie, având în vedere cele menționate mai sus,
proiectul ca legal și oportun.
Direcția Tehnică
Dan Felician IONIȚĂ

apreciem

Biroul Juridic-Contencios,
Corina Ionela POPA
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