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JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
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H O T A R A R E  
privind scoaterea la licitație 

publică în vederea delegării gestiunii prin concesionare 
a serviciului de iluminat public din municipiul Buzău 

 
 
Consiliul Local al municiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 

ordinară;  
 Având în vedere:  

- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
446/CLM/29.11.2019; 

- raportul Serviciului Gospodărie Urbană și Protecția Mediului nr. 
147.406/29.11.2019;  
           - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
           - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 230 din 7 iunie 2016 (actualizată) a serviciului de 
iluminat public;  

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 8 
martie 2006 (republicată); 

- prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru 
serviciile publice de gospodărie comunală nr. 86 din 20 martie 2007 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; 

- prevederile Legii nr. 98/23.05.2016 privind achizitiile publice și a  H.G. 
nr. 395/2016 pentru aprobarera Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului 
cadru din Legea nr. 98/2016; 

-prevederile Legii nr. 100/23.05.2016 privind concesiunile de lucrari si 
concesiunile de sevicii; 

-prevederile H.G. nr. 867/16.11.2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrari si concesiunile de sevicii; 
        -prevederile Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;  
        -prevederile Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului 
de iluminat public; 



-prevederile Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare 
si mentinere a licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in 
domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. 

-prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii 
la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie; 

-prevederile H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. 
 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d) și alin. (7), lit. n),  art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. 
g), coroborat cu art. 5, lit. cc), precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,  
 
 

                             H O T A R A S T E: 
 

Art.1.- Se aprobă delegarea gestiunii prin concesionarea prin licitație publică 
deschisă a serviciului de iluminat public din municipiul Buzău, pentru o perioadă de 5 
ani de zile. 

Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat 
public din municipiul Buzău, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.     

Art.3.- Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
iluminat prin concesiune, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  

Art.4. - Se abrogă art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău nr. 239 din 23.08.2019.  

Art.5.- Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice și 

Serviciului Investiții, Achiziții Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
                     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 
                      consilier Ionuț Sorin Apostu 

 
 
 

                                CONTRASEMNEAZĂ:           
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU  

                                                       CU ATRIBUŢII  DELEGATE, 
                                                               Elena Camelia Toma                                                                                              

 
 
 

            Buzău, 12 decembrie 2019 
Nr. 366 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 12 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), 
coroborat cu art. 5, lit. cc), cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- P R I M A R - 

Nr. 446/CLM/29.11.2019 
 
 
 

  R E F E R A T  
                           la proiectul de hotărâre privind scoaterea la licitație 
                        publică în vederea delegării gestiunii prin concesionare 
                           a serviciului de iluminat public din municipiul Buzău 
 
 

Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 
alin. (1) o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în 
privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlului funcționării 
serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrativ-teritoriale. În 
acest sens în sarcina autoritățile publice locale intră:  
-darea in administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, 
precum si incredintarea exploatarii bunurilor apartinand patrimoniului public sau 
privat al localitatilor, aferente serviciului, conform prevederilor legale; 
-elaborarea si aprobarea regulamentului serviciului si a caietului de sarcini, in 
conformitate cu regulamentul-cadru si caietul de sarcini-cadru, elaborate de 
A.N.R.S.C.,a fost realizat un studiu de oportunitate  care să analizeze situația 
existentă și să propună un scenariu optim din punct de vedere tehnico-
economic privind modalitatea de delegarea a serviciului de iluminat public. 

 Ținând cont de complexitatea operării sistemului de iluminat public, 
analizele cost beneficiu cât și nevoia de investiții pentru viitor, studiul de 
oportunitate aprobat prin H.C.L. nr. 239/2019 recomandă că pentru soluționarea 
integrală și sistematică a problemei este necesară delegarea de gestiune prin 
concesionare a serviciului de iluminat public unor operatori specializați. 

 
 Având în vederel că : 
 
-în momentul de față Primăria Buzău procedează la identificarea surselor de 
finanțare altele decât bugetul local pentru executarea acestor lucrări (fonduri 
europene, guvernamentale, etc.,) precum și de faptul că lucrările de investiții 
trebuiesc corelate cu viitoarele lucrări de modernizare a căilor publice care vor 
include introducerea în subteran a tuturor rețelelor electrice și de comunicații 
electronice amplasate în prezent pe stâlpii aflați în proprietatea Electrica – 
S.D.E.E. Buzău și Telekom România Communications, 
-implementarea și finanțarea programelor de investiții se pot realiza numai prin 
întocmirea, aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici, identificarea surselor de finanțare a investițiilor, precum și a soluțiilor 
optime din punct de vedere tehnico-economic, 
 



-Municipiul Buzău poate realiza programe de investiții etapizate, multianuale 
care depășesc perioada contractului de concesiune a serviciului 
public(programme de dezvoltare, reabilitare, extindere și modernizare a 
sistemelor de iluminat public existente, precum și a programelor de înființare a 
unor noi rețele de iluminat public, finanțate din surse locale, guvernamentale 
sau fonduri structurale) în baza studiilor de fundamentare care să demonstreze 
necesitatera și oportunitatea fiecărei intervenții cu respectarea legislației în 
domeniul achizițiilor publice, cu costuri mai mici și fără a fi nevoită să 
prelungească durata contractului cu operatorul, evitând astfel efectele 
anticoncurențiale pe care le poate genera acest fapt (conform art. 25 alin. (1)   
lit. m) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare),  
 
s-a procedat la refacerea caietului de sarcini și a modelului de contract, în 
sensul eliminării capitolului de investiții și păstrării doar a capitolului privind 
întreținerea/mentenanța actualului sistem de iluminat public, în vederea 
delegării gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Buzău, în 
conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, pentru o perioadă de 5 ani de zile. 

 
Față de cele prezentate mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de                

de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 

 
                              PRIMAR, 

                              Constantin Toma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL  BUZĂU 
DIRECȚIA TEHNICĂ 

Nr. 147.406/29.11.2019 
 

 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind scoaterea la licitație 

publică în vederea delegării gestiunii prin concesionare 
a serviciului de iluminat public din municipiul Buzău 

 
 
 

 Serviciile de iluminat public fac parte din sfera serviciilor publice de 
gospodărie comunală . Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acțiunilor 
și activităților desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub 
autoritatea administrației publice locale , în scopul asigurării iluminatului public 
al localităților.  
 Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 
alin. (1) o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în 
privința înființării, organizării, coordonării, monitorizării și controlului funcționării 
serviciului de iluminat public de la nivelul unităților administrativ-teritoriale. 
Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și atributul 
dezvoltării, modernizării, administrării și exploatării serviciului de iluminat public 
astfel încât parametrii acestui serviciu să fie în acord cu principiile cuprinse în 
Ordinul 86 din 20.03.2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru 
serviciile publice de gospodărie comunală. 
 Având în vedere cele de mai sus , prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Buzău nr. 239 din 23.08.2019 au fost aprobate documentațiile 
necesare în vederea scoaterii la licitație a serviciului de iluminat public din 
municipiul Buzău, respectiv studiul de oportunitate, caietul de sarcini și modelul 
contractului privind delegarea gestiunii serviciului, documentații care prevedeau 
lucrări de atât de investiții ( reabilitări , extinderi și modernizări) precum și lucrări 
de întreținere/mentenanță.  
 Ținînd cont de faptul că : 
-în momentul de față Primăria Buzău procedează la identificarea surselor de 
finanțare altele decât bugetul local pentru executarea acestor lucrări (fonduri 
europene, guvernamentale, etc.,) precum și de faptul că lucrările de investiții 
trebuiesc corelate cu viitoarele lucrări de modernizare a căilor publice care vor 
include introducerea în subteran a tuturor rețelelor electrice și de comunicații 
electronice amplasate în prezent pe stâlpii aflați în proprietatea Electrica – 
S.D.E.E. Buzău și Telekom România Communications, 
-implementarea și finanțarea programelor de investiții se pot realiza numai prin 
întocmirea, aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici, identificarea surselor de finanțare a investițiilor, precum și a soluțiilor 
optime din punct de vedere tehnico-economic, 



 
 

-Municipiul Buzău poate realiza programe de investiții etapizate, multianuale 
care depășesc perioada contractului de concesiune a serviciului 
public(programme de dezvoltare, reabilitare, extindere și modernizare a 
sistemelor de iluminat public existente, precum și a programelor de înființare a 
unor noi rețele de iluminat public, finanțate din surse locale, guvernamentale 
sau fonduri structurale) în baza studiilor de fundamentare care să demonstreze 
necesitatera și oportunitatea fiecărei intervenții cu respectarea legislației în 
domeniul achizițiilor publice, cu costuri mai mici și fără a fi nevoită să 
prelungească durata contractului cu operatorul, evitând astfel efectele 
anticoncurențiale pe care le poate genera acest fapt (conform art. 25 alin. (1)  
lit. m) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare), 

 
s-a procedat la refacerea caietului de sarcini și a modelului de contract, în 
sensul eliminării capitolului de investiții și păstrării doar a capitolului privind 
întreținerea/mentenanța actualului sistem de iluminat public în vederea delegării 
gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Buzău, în conformitate cu 
prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, pentru o 
perioadă de 5 ani de zile. 
 

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. 

 
 

                                                   DIRECTOR EXECUTIV, 
                                  Ileana Bănucu 


