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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat
public în municipiul Roman
Examinând expunerea de motive nr. 7054 din 31.03. 2016 inițiată de domnul primar
Laurențiu Dan Leoreanu și având în vedere faptul că:
- În conformitate cu art.8, al 2) din Lg 230/2006,a iluminatului public ,,Autorităţile
administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat
public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca
obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi
prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în
administrare, în cazul gestiunii directe ”;
- Conform art. 5 din Legea nr. 230/2006de iluminat public se organizează și
funcționeazăcu respectarea principiilor stabilite în Legea 51/2006 Republicată a
serviciilor comunitare de utilități publice, care prevede la art.3 (1): "Serviciile de
utilități publice 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 ",
iar la art. 8 (1): „autoritățile administrației publice locale au competența exclusivă, în
condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea,
monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în
ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea
bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ teritoriale,
aferente sistemelor de utilități publice".
- Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public aprobat prin Ordinul nr.
86/2007 al A.N.R.S.C. stabilește conform art. 107(l) că „autoritățile locale au
obligația să elaboreze propriul regulament de iluminat public în conformitate cu
prevederile Regulamentului-cadru”
- în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în Cartea şi Convenţia
europeană pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă - Recomandarea nr.

1.130/1990 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în Ordonanţa Guvernului
nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr.
3/2003 și H.G. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
- art.5 din OG 71/2002, prevede că ,,principalele activităţi edilitar-gospodăreşti,
specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, desfăşurate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi municipiului Bucureşti, trebuie
să asigure:
4. În domeniul iluminatului public:
a) organizarea iluminatului public stradal şi ornamental al localităţilor în condiţii
de eficienţă şi siguranţă;
b) respectarea normelor tehnice referitoare la amplasarea instalaţiilor de iluminat
şi la nivelul de iluminare, ţinându-se seama de mărimea şi importanţa localităţilor,
siguranţa traficului şi de normele de consum de energie electrică aprobate potrivit
legii;
c) controlul amplasării şi folosirii raţionale a reţelelor electrice de iluminat public;
d) executarea lucrărilor de întreţinere, modernizare şi menţinere a aspectului
estetic şi funcţional al reţelelor şi instalaţiilor aferente.”
Pentru asigurarea gestiunii serviciului de iluminat public pe criterii de
competitivitate şi eficienţă economică şi managerială este necesar să se adopte un nou
regulament cu privire la desfăşurarea serviciului de iluminat public, prin care să fie
mai clar definite modalităţile, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea
serviciului, raporturile dintre operator şi utilizator și indicatorii de performanţă a
serviciului.
Prin Regulamentul serviciului de iluminat public în municipiul Roman se
stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea activităților specifice, definind
modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului,
indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator în
municipiul Roman
În considerarea celor expuse apreciem că sunt îndeplinite condițiile de fond,
formă, necesitate şi oportunitate motiv pentru care propunem spre consultare și
analiză proiectul de Regulamentului serviciului de iluminat public în municipiul
Roman.
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