
  

  
       
 

Nr.6272 /17.11.2020 
 

 

REFERAT DE APROBARE : 

 
 

Ioan  Radu Mărginean, primarul orașului Nădlac, 

Având în vedere : 
- Referatul nr. 6271/17.11.2020 al Compartimentului Administrarea Patrimoniului 

Local din cadrul primăriei orașului Nădlac 

- Prevederile art. 129 (2), lit.d), alin (7) lit.n) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, conform căreia ,,Consiliul local 

asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local,, 

- Prevederile Ordinului ANRSC nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini 

cadru al serviciului de iluminat public 
- Prevederile art.1(2) lit.f), a art.2 lit.e), și g), a art.22(1), alin(2), lit.b), ale art. 

29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată 

- Prevederile art.10 lit. f), din Legea nr. 230 /2006 a serviciului de iluminat public, 
actualizată, conform căruia ,,autoritățile administrației publice locale adoptă 

hotărâri privitoare  la elaborarea și aprobarea regulamentului serviciului şi a 

caietului de sarcini, în conformitate cu regulamentul-cadru şi caietul de sarcini-
cadru, elaborate de A.N.R.S.C. 

- Prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 

servicii, actualizată 

 
PROPUN: 

 

        Consiliului Local al orașului Nădlac supunerea spre aprobare a Caietului de sarcini, 
a Studiului de fundamentare, indicatorilor de performanță și a modelului de contract de 

delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public al orașului Nădlac, conform 

documentației anexate la proiectul de hotărâre, în vederea delegării prin concesiune a  

serviciului de iluminat public al orașului Nădlac. 
     Activitățile din cadrul serviciului de iluminat public al orașului Nădlac, pentru care 

se propune delegarea serviciului de iluminat public al orașului Nădlac, prin gestiunea 

delegată pe baza unui contract de delegare prin concesiune prin procedură simplificată, 
conform prevederilor art. 73(1) din  Hotărârea Guvernului nr.  867/2016  pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile 
de lucrări şi concesiunile de servicii sunt mentenanța sau întreținerea sistemului de 

iluminat public. 
   Prin Hotarârea Consiliului Local Nădlac Nădlac nr. 161/27.10.2009 a fost aprobat  

caietul de sarcini și Regulamentul  serviciului de iluminat public al orașului Nădlac, însă, 
având în vedere modernizarea iluminatului public în anul 2018, prin înlocuirea tuturor 
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becurilor cu azot, cu becuri cu LED, a fost necesară actualizarea  caietului de sarcini 
pentru a corespunde situației actuale. 

    Prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.138/19.09.2007 s-a aprobat 

modalitatea de gestiune a serviciului public de iluminat prin modalitatea gestiunii 

delegate.  
Procedura de atribuire a contractului de concesiune va fi prin licitație publică 

deschisă.   

Serviciul de iluminat public al orașului Nădlac, face parte din sfera serviciilor 
comunitare de utilități publice, fiidu-i aplicabile obligațiile de serviciu public definite 

potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale și anume : 

 Universalitate 
 Continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ 

 Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și calității vieții 

 Asigurarea la nivelul localității a iluminatului căilor de circulație și a iluminatului 

pietonal, adecvat necesităților de confort și securitate individuală și colectivă, 
prevăzută de normele în vigoare 

 

 
 

Primar oraș Nădlac 

MĂRGINEAN IOAN-RADU 
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