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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din 

municipiul Buzău 
 

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

ordinară;  
 Având în vedere:  

- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
14/CLM/21.01.2020; 

- raportul Direcției Tehnice nr. 8.173/21.01.2020;  
           - 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. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 51/2006 republicată, a serviciilor comunitare de 
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru 
serviciile publice de gospodărie comunală nr. 87 din 20 martie 2007 pentru 
aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; 

 
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 Ă R Ă Ș T E: 
 
 

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

 
 



 
   
Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, 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, 30 ianuarie 2020 
Nr. 12 

 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 30 ianuarie 2020, 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. 14/CLM/21.01.2020 
 

 
 

R E F E R A T  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini  

al  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 în administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, 
precum si încredințarea exploatării bunurilor aparținând patrimoniului public sau 
privat al localităților, aferente serviciului, conform prevederilor legale; 
-elaborarea si aprobarea regulamentului serviciului si a caietului de sarcini, în 
conformitate cu regulamentul-cadru si caietul de sarcini-cadru, elaborate de 
A.N.R.S.C.. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, indiferent de forma de gestiune aleasă desfășurarea 
activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice se realizează pe baza 
unui regulament  și  unui caiet de sarcini al serviciului, elaborate și aprobate de 
autoritățile administrației publice locale. 

Ținând cont de cele mai sus menționate, prin Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Buzău nr. 48 din 06.03.2019 a fost aprobat Regulamentul 
serviciului de iluminat public din municipiul Buzău , iar prin prin Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 366 din 12.12.2019 a fost aprobată 
scoaterea la licitație publică în vederea delegării gestiunii prin concesionare a 
serviciului de iluminat public din municipiul Buzău. 

Având în vedere măsurile dispuse prin Nota de Control încheiată de 
echipa de control a A.N.R.S.C. în data de 14.12.2019 și înregistrată la 
registratura Primăriei municipiului Buzău cu nr. 152744/12.12.2019, Caietul de 
sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 145 din 25 august 2005, 
trebuie actualizat și întocmit în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini-
cadru aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007.  

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. 8.173/21.01.2020 

 
 

     R A P O R T 
       la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini  

al 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, iar în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de gestiune aleasă 
desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice se 
realizează pe baza unui regulament și unui caiet de sarcini al serviciului , 
elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale. 

Ținând cont de cele mai sus menționate, prin Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Buzău nr. 48 din 06.03.2019 a fost aprobat Regulamentul 
serviciului de iluminat public din municipiul Buzău, iar prin Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Buzău nr. 366 din 12.12.2019 a fost aprobată scoaterea la 
licitație publică în vederea delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de 
iluminat public din municipiul Buzău. 

Având în vedere măsurile dispuse prin Nota de Control încheiată de 
echipa de control a A.N.R.S.C. în data de 14.12.2019 și înregistrată la 
registratura Primăriei municipiului Buzău cu nr. 152744/12.12.2019, Caietul de 
sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 145 din 25 august 2005, 
trebuie actualizat și întocmit în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini-
cadru aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007.  
  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 
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