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EXPUNERE DE MOTIVE 

 Priveste: aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din 

municipiul Alexandria 

 

    Prin  referatul nr. 28400/19.10.2017,  al  Directiei Tehnice, Investitii din cadrul 
 Primariei Municipiului Alexandria, solicita initierea si aprobarea unui proiect de hotarare 
privind  Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public  al Municipiului Alexandria. 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice stabileşte cadrul juridic şi 
instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare 
înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului 
furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice. In intelesul 
legii mai sus mentionata, iluminatul public este serviciu de utilitate publica, conform art.1 
alin. (2), lit. f).  

Tot aceeasi lege la art. 8 alin. (2) lit. h)  prevede:,, În exercitarea competenţelor şi 
atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei 
publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: 
h)elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor 
de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de 
utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a 
contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate 
de autorităţile de reglementare competente’’. 

 Legea nr. 230/2006 a iluminatului public prevede la art. 10 ,,In exercitarea atributiilor 
si responsabilitatilor ce le revin in domeniul administrarii si gestionarii serviciului de 
iluminat public, autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit 
dispozitii, dupa caz, privitoare la: 

f) 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”. 

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, conform prevederilor art. 
45, alin. (6) din Legea nr. 215 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea 
Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public in municipiul  Alexandria in 
conformitate cu prevederile Ordinulului A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului 
de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public. 

Directia Tehnic, Investitii, Directia Economica si Serviciul Juridic, Comercial  din 
cadrul Primariei municipiului Alexandria vor intocmi raportul  comun de specialitate, care 
impreuna cu intreaga documentatie va fi prezentata  Consiliului Local al municipiului 
Alexandria pentu dezbatere si aprobare.  

PRIMAR, 

 

VICTOR DRAGUSIN 


