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 - PROIECT - 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLĂJANI 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

Privind înfiinţarea serviciului de iluminat Public, la nivelul U.A.T. comuna 
BLĂJANI, judeţul BUZĂU 

 
 Consiliul Local al comunei BLĂJANI 
 

Având in vedere,  
- referatul de aprobare al primarului comunei BLĂJANI, în calitatea sa iniţiator, 
înregistrat sub nr. 1800/30.09.2021; 
- raportul de specialitate al compartimentului buget, finanțe, contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei BLĂJANI înregistrat sub 
nr. 1801/30.09.2021; 
- studiu de oportunitate nr. 1802/30.09.2021 pentru fundamentarea şi stabilirea 
soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al U.A.T. 
comuna BLĂJANI, judeţul Buzău 
- studiu de oportunitate nr. 1803/30.09.2021 pentru delegarea gestiunii 
serviciului de iluminat public, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea 
sistemului de utilităţi publice aferent acestuia, pentru toate sau numai pentru o 
parte dintre activităţile componente ale serviciului de iluminat public; 
- studiu de specialitate privind stabilirea indicatorilor de performanţă ai 
serviciului de iluminat public în U.A.T. comuna BLĂJANI, judeţul Buzău, 
înregistrat  sub nr. 1804/ 30.09.2021; 
- prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.f), art.2 lit.e) şi lit.g), art.3 alin.(1) şi alin.(4), 
art.4 alin.(1), art.6, art.7, art. 8 alin.(1) şi alin.(3) lit.a), lit.d), lit. d^2), lit.e)  şi lit. 
i), art.9, art.22 alin. (1), alin.(1^1),  alin.(2) lit.b), alin. (3) şi alin.(4), art.23 alin.(1) 
lit.b) şi alin.(2), art.24 alin.1) lit.b), alin.(2), art.25, art.29,  art.32 şi art.33 alin.(1) 
şi alin.(7), din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.1 alin.(2) şi alin.(3), art.2, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10 
lit.d) şi lit.f), art.11, art.16 alin.(1) lit.b) şi alin.(2), art.17 alin.(2), art.18,  art.20, 
art.22 şi art.29 alin.(1) lit.b) şi alin.(2) din Legea 230/2006 a serviciului de 
iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; 
- prevederile din Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C nr. 86/2007 al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat 
public; 
- prevederile din Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C nr.87/2007 privind aprobarea 
caietului de sarcini - cadru al serviciului de iluminat public; 
- prevederile Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 93/2007 pentru aprobarea 
Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a 
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public; 
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- prevederile art.5 lit.cc) şi lit.kk), art.12, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi lit.d), 
alin.(6) lit.a şi lit.b), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) 
lit.a), art.580, art.581 alin.(1) şi alin.(2), art.584, art.587, art.590 lit.b), art.592  şi 
art.594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
       În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n”, art. 139 alin. (3) lit. ”e” și 
art. 196 alin. (1) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ: 
 

H O T Ă R Ă Ș T E :  
 

       Art.1 Se aprobă înfiinţarea serviciului de iluminat public în U.A.T. comuna 
BLĂJANI, judeţul Buzău. 
       Art.2 Se aprobă strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat 
public, a comunei BLĂJANI, judeţul Buzău, în conformitate cu anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
       Art.3 (1) Se adoptă gestiunea delegată, ca modalitate de gestiune pentru 
următoarele activităţi ale serviciul de iluminat public în U.A.T. comuna BLĂJANI, 
judeţul Buzău, astfel: 
activitaţile de operare propriu-zisă:  
                 a1) gestionare; 
                 a2) administrare; 
                 a3) exploatare; 
                 a4)  întreţinere. 
 (2) Prestarea activităţilor prevăzute la alin.(1) se va realiza prin intermediul 
unui operator definit în conformitate cu prevederile art.2 lit.g) şi art. 29 alin.(4) 
din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
         (3) Obligaţia de serviciu public va fi prevăzută, dacă este cazul, în  
contractul de delegare a activităţilor serviciului. 
         (4) Prestarea activităţilor prevăzute la alin.(1) se va realiza în conformitate 
cu prevederile art. 29 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         (5) Sursele de finanţare ale serviciului de salubrizare sunt cele prevăzute la 
Cap. V din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările şi 
completările ulterioare şi la Cap.V din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
        (6) Modalităţi de monitorizare, evaluare şi control a modului de furnizare a 
serviciului public de iluminat public, sancţiunile privitoare la serviciu, 
standardele de calitate şi de cost precum şi alte cerinţe prevăzute de legislaţia în 
vigoare sunt prevăzute în Regulamentul serviciului de iluminat public al U.A.T. 
comuna BLĂJANI. 
          Art.4 Se aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului de iluminat 
public în U.A.T. comuna BLĂJANI, judeţul Buzău, în conformitate cu anexa nr.2 
la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
 Art.5 Se aprobă penalităţile pentru nerespectarea de către operator a 
indicatorilor de performanţă, în conformitate cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre, 
parte integrantă din aceasta. 
 Art.6 Se aprobă Regulamentul propriu al serviciului de iluminat public al 
U.A.T. comuna BLĂJANI  judeţul Buzău, în conformitate cu anexa nr.4 la 
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
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 Art.7 Se aprobă Caietul de sarcini de sarcini propriu serviciului de 
iluminat public al U.A.T. comuna BLĂJANI judeţul Buzău, în conformitate cu 
anexa nr.5 la prezenta hotărâre, părţe integrantă din aceasta 

Art.8 Regulamentul serviciului şi caietul de sarcini ale acestuia privind 
prestarea serviciului de iluminat public pentru activităţile de la art.3 precum şi 
inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţii 
administrativ-teritoriale, aferente activitaţilor de la art.3, procesul-verbal de 
predare-preluare a bunurilor, lista indicativă a bunurilor de preluare, precum şi 
indicatorii tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel national, odată 
aprobate se vor constitui ca şi anexe la contractul de delegare ce se va încheia 
pentru activităţile serviciului de iluminat public enumerate mai sus. 

Art.9 (1) Operatorul serviciului de iluminat public care va primi gestiunea 
serviciului de iluminat public exercita cu titlu gratuit drepturile de uz şi de 
servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată, 
aparţinând, după caz, statului, U.A.T. BLĂJANI, unor persoane fizice ori juridice, 
după cum urmeaza: 
  a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructura pentru 
prestarea serviciului de iluminat public; 
  b) servitute de trecere subterana, de suprafaţa sau aeriana pentru instalarea 
sistemului de iluminat public; 
  c) dreptul de acces la utilitatile publice şi la Sistemul Energetic Naţional. 

(2) Valoarea maximă anuală a contractului de delegare – contract de 
achiziţie publică de servicii nu va depăşi suma de 135.000 lei, exclusiv T.V.A. 
 Art.10 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi 
încetează aplicabilitatea. 
 Art.11 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei BLĂJANI și compartimentele de specialitate. 
 Art.12 Prezenta hotărâre se comunică: 
             - Instituţiei Prefectului judeţului Buzău 
             - Primarului U.A.T. comuna BLĂJANI; 
             - A.N.R.S.C.; 
             - Compartimentelor de specialitate interesate. 

 
 

BLĂJANI 
Nr . 28 / 30.09.2021                                                    INIȚIATOR: PRIMAR 

          ISPAS GHEORGHE                 
                                                                    

 
 

 AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                        SECRETAR GENERAL    

                                                                                        MIHAIU MIRELA 
 


