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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.19 
din 08 Februarie 2012 

privind aprobarea tarifelor aferente Serviciului comunitar de utilitate publică -
Iluminat public din oraşul Buftea 

Având în vedere : 
• Expunerea de motive prezentată de domnul Stoica Ion - Primarul Oraşului 

Buftea; 
• Nota de fundamentare nr.08/08.02.2012 întocmită de S.C. GENERAL PUBLIC 

SERV S.A.; 
• Proces verbal de negociere tarife nr.06 din data de 08.02.2012 ; 
• Prevederile Ordinului nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, al Presedintelui Autoritatii 
Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comuna/a ; 

• Legea nr.51 /2006 - a serviciilor comunitare de utilitaţi publice; 
• Prevederile art. 17 din Legea nr. 23012006 a serviciului de iluminat public; 
• Prevederile art.8 din Ordinul nr.77/2007 privind aprobarea Normelor 

Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului 
de iluminat public ; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.06/2012 privind delegarea Serviciului comunitar 
de utilitate publică -Iluminat public din orasul Buftea; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 
• prevederile art.36 alin (2) lit.a) si alin (6) lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001 , 

republicata, cu modificările şi completarile ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republ icată , a 

administraţiei publice locale, 
Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1- Se aprobă tarifele stabilite pentru Serviciul comunitar de utilitate publ ică -
Iluminat public din Oraşul Buftea, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
serviciilor de specialitate, S.C.GENERAL PUBLIC SERV S.A. şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Ilfov. 

ŞTEFAN ALINA 



Nr.c~ Operatie U.M Pret lei/U.M. 
Servicii de menţinere 

1 inlocuit lampa cu vapori de mercur in corp de iluminat; buc. 38 lei/buc. 
2 inlocuit lampa cu vapori de sodiu in corp de iluminat; buc. 38 lei/buc. 
3 inlocuit lampa cu vapori cu vapori halogenuri metalice; buc. 38 lei/buc. 
4 inlocuit balasturi pentru lămpi cu vapori de mercur; buc. 38 leilbuc. 
5 inlocuit balasturi pentru lămpi cu vapori de sodiu ; buc. 38 lei/buc. 
6 inlocuit lampa interior; buc. 28.5 lei/buc. 
7 inlocuit bec interior; buc. 38 lei/buc. 
8 curatat conexiuni; buc. 6.7925 lei/buc. 
9 inlocuit condensatori AIL stradal; buc. 6.793 lei/buc. 
10 curatat di spersor AIL stradal; buc. 38 lei/buc. 
11 refacere conexiuni defecte AIL stradal buc. 6.793 lei/buc. 
12 inlocuit di spozitiv de amorsare si s i guranţa ; buc. 38 lei/buc. 
13 inlocuit cutie de automati zare; buc. 23.75 lei/buc. 
14 inlocuit cutie de distribu ţ i e; buc. 33.25 lei/buc. 
15 inlocuire ferestre vizitare stâlpi din fi bra de sticla; buc. 2.85 leilbuc. 
16 inlocuit conductor ars; m 2.85 lei/m 
17 realizare manşon legătura; buc. 95 lei/buc. 
18 realizare manşon derivaţ ie ; buc. 95 lei/buc. 
19 demontat stâlp beton avariat sau fi surat; buc. 90.25 lei/buc. 

demontat stâlp metalic avariat sau in stare de avansata de 
20 coroziune; buc. 85.5 leilbuc. 
21 demontat stâlp fibra de sticla avariat sau fi surat; buc. 76 lei/buc. 
22 înlocuire dispersor corp de iluminat; buc. 33.25 lei/buc. 
23 inlocuit capac corp de iluminat; buc. 33.25 lei/buc. 
24 inlocuit corp propriu-zis (fara dispersor si capac) ; buc. 38 lei/buc. 
25 inlocuit brat suport;· buc. 33.25 lei/buc. 
26 inlocuit dulie corp de iluminat; buc. 9.5 lei/buc. 
27 inlocuit contactor cutie de automatizare;- buc. 52.25 lei/buc. 
28 inlocuit s i guranţe cutie de automatizare; buc. 23.75 lei/buc. 
29 in locuire siguranta; buc. 12.35 lei/buc. 
30 inlocuit disjunctoare cutie de automatizare; buc. 12.35 lei/buc. 
31 inlocuit întrerupătoare cutie de automatizare; buc. 12.35 lei/buc. 
32 inlocuit relee in cutie de automatizare; buc. 42.75 lei/buc. 
33 inlocuit sistem de închidere cutie automati zare; buc. 9.5 lei/buc. 
34 inlocuit fotocelula in cutie de automatizare; buc. 25.65 lei/buc. 
35 in locuit automat programabi l in cutie de automatizare; buc. 6 1.75 lei/buc. 

inlocuit capac cutie de distri buţie; buc. 9.5 lei/buc. 
37 inlocuit sistem deprindere cutie de dist ribuţ ie; buc. 9.5 lei/buc. 



38 inlocuit retea; m 2.85 lei/m. 
39 inlocuit riglete. ; buc. 11.4 lei/buc. 
40 inlocuit consola; buc. 33 .25 lei/buc. 
41 verificarea prezentei tensiunii AIL stradal; buc. 9.5 lei/buc. 
42 alimentare aparat iluminat stradal; buc. 28.5 lei/buc. 

Servicii de întreţinere 

43 refacere legaturi electrice (COD-uri 2buc); buc. 14.25 lei/buc. 
44 refacere legaturi electrice (coloane) ; buc. 14.25 lei/buc. 
45 executie manson joasa tensiune buc. 85.5 lei/buc. 
46 curăţare si vopsire brat suport ; buc. 28.5 lei/buc. 
47 curăţat difuzor corp de iluminat ; buc. 38 lei/buc. 
48 revizie cutii de d istribuţie; buc. 38 lei/buc. 
49 reviz ie cutii automatizare; buc. 38 lei/buc. 
50 refacere legaturi electrice (COD-uri 2buc); buc. 28.5 lei/buc. 
51 refacere legaturi electrice (coloane) ; buc. 19 lei/buc. 

Lucrări de reabilitare-extindere (investiţii 

52 montare corp iluminat complet echipat ; buc. 28.5 lei/buc. 
53 montat aparat de iluminat ornamental; buc. 34.2 lei/buc. 
54 montat aparat de iluminat interioare; buc. 19 1ei/buc. 
55 montare câtja,bratari,suporţi ; buc. 10.45 lei/buc. 
56 montare stâlp beton H = 8-1 O m; buc. 142.5 lei/buc. 
57 montare stâlp beton H = 4 m; buc. 95 lei/buc. 
58 montare stâlp metalic H = 8-1 Om ; buc. 142.5 lei/buc. 
59 montare stâlp metalic H = 4 m; buc. 95 lei/buc. 

spargere si refacere suprafata afectata cu strat beton 
60 8200/1 O cm - 2 mp; mp 42.75 lei/mp. 
61 sa pare si astupare groapa (2x 1 x0,8) - 1,6 mc; mc 47.5 lei/mc 
62 realizare fundatie beton stalp 0.8x0.8x 1.5; operatie 79.088 lei/operatie 
63 asezare strat nisip - 0,4 mc mc 23.75 lei/mc 
64 montare stâlp fibra de sticla tip lampadar; buc. 71 .25 lei/buc. 
65 montare cablu tip linie electrica subterana LES ; m 15.818 lei/m. 
66 montare cablu tip linie electrica aeriana LEA; m 5.7 lei/m. 
67 montat cablu subteran iluminat public; m 15.818 lei/m. 
68 montat profil PVC rigid; m 4.75 lei/m. 
69 montat priza pamant un electrod vertical; buc. 137.75 lei/buc. 
70 montat priza pamant trei electrozi verti cali ; buc. 275.5 lei/buc. 
71 montare cutie automati zare; buc. 142.5 lei/buc. 
72 montare cutie distribuţie ; buc. 142.5 lei/buc. 
73 montat proiector buc. 142.5 lei/buc. 
74 modernizare aparat de iluminat stradal buc. 38 lei/buc. 
75 montat si demontat iluminat festiv operatie 38 lei/operatie 

PRECIZARE: 
Preturile nu contin TVA. 



EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente Serviciului 

comunitar de utilitate publică - lluminatul public din oraşul Buftea 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 06/19.01.2012 , s-a aprobat delegarea 
serviciului de iluminat public desfasurat la nivelul orasului Buftea , catre S.C. General 
Public Serv SA, prin reorganizarea unor activitati specifice serviciilor de administrare a 
domeniului public si privat S.C. General Public Serv S.A. desfăşoară activităţi din sfera 
furnizării/prestării serviciilor de utilitate publică destinate satisfacerii nevoilor de interes 
public general ale utilizatorilor, exclusiv pe raza oraşului Buftea. 

Pentru delegarea acestui serviciu au fost intocmite, studiul de oportunitate si 
regulamentul serviciului prin care s-au stabilit printre altele si nivelurile de calitate si 
indicatorii de performanta ai serviciului, conditiile tehnice, raporturile operator- utilizator 
precum si modul de tarifare, facturare si incasare a contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate, si care potrivit prevederilor legislative au fost supuse aprobarii 
Consiliului Local. 

Serviciul de iluminat public se organizează si functioneaza cu respectarea 
principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006. 

In conformitate cu prevederile art. 17 - din Legea nr. 230/2006- a serviciului de 
iluminat public, Consiliului local Îi revine dreptul de a aproba tarifele si respectarea 
metodologiei de stabilire a acestora, emise de A.N.R.S.C. 

Prevederile art.8 din Ordinul nr.77/2007 privind aprobarea Normelor 
Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de 
iluminat public, Consiliul local are competenta exclusiv în aprobarea valorii 
activitatilor de iluminat public. 

Consiliul Local pastreaza în conformitate cu competenţele ce îi revin, potrivit 
legii, prerogativele şi raspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de 
dezvoltare a acestui serviciu, respectiv a programelor de dezvoltare a acestui serviciu, 
precum si obligatia de a urmari , de a controla si de a supraveghea modul în care se 
realizeaz acest serviciu. 

Tarifele propuse spre aprobare sunt rezultatul negocierilor purtate de catre 
reprezentanti ai Consiliului Local si directorul societatii si sunt stabilite pe baza mediei 
unor tarife aplicate de catre societati comerciale si alte institutii. 

Având în vedere cele expuse mai sus şi ţinând seama de atribuţiile ce le revin 
autorităţilor locale în domeniul administrării si coordonării serviciilor comunitare de 
utilitati publice propunem Consiliului Local al oraşului Buftea- adoptarea unei hotărâri 

privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul comunitar de utilitate publică -Administrarea 
domeniului public şi privat din oraşul Buftea. 

PRIMA~ 

ION STOidt 

! 0~~ 



S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A 
Buftea, Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, etaj 3, 
cam. E206, E209, E211, judeţ Ilfov 

J23/2402/2011, CUI 29094518 

Nr. 08/ 08.02.2012 

Notă de fundamentare a tarifelor propuse pentru activităţile specifice 
serviciului comunitar de utilitate publică- Iluminat public din oraşul 

Buftea 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Norma metodologică de 
stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat 
public, aprobată prin Ordinul nr. 77/2007, pentru operatorii nou intraţi pe 
piaţa acestor servicii, precum şi pentru cei care încheie contracte de delegare 
a gestiunii, valoarea activităţilor specifice serviciului se stabileşte cu 
autorităţile administraţiei publice locale. 

Valoarea activităţilor specifice serviciului de iluminat public a fost 
estimată ţinându-se cont de cheltuielile specifice serviciului, respectiv de 
chltuieli materiale, cheltuieli salariale şi cheltuieli operaţionale, precum şi de 
profitul operatorului stabilit la 5%. 

Descrierea activităţilor de menţinere-întreţinere în stare de funcţionare 
a S.I.P. şi a lucrărilor de reabilitare-modernizare sunt detaliate în caietul de 
sarcini, parte integrantă a contractului de delegare a gestiunii serviciului 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 06/19.01.2012. 

Ţinând cont de toate aceste aspecte, precum şi de faptul că Societatea 
este nou înfiinţată, stabilirea tarifelor propuse s-a realizat prin estimarea 
indicatorilor sus menţionaţi. 

Rezultatele obţinute au fost comparate cu tarife similare practicate 
pentru acest tip de serviciu public de către alţi operatori existenţi, iar tarifele 
propuse reprezintă o medie a tarifelor utilizate pe piaţă. 

A vând în vedere cele precizate, propunem spre negociere şi 

aprobare tarifele prezentate în anexă. 

S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. 

DIRECTOR GENERAL 



S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A 
Buftea, Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, etaj 3, 
cam. E206, E209, E211 , judeţ Ilfov 

J23/2402/2011 , CUI 29094518 

Nr. C{ 1 [ J. iJ.. -"'"[!;:_, 

PROCES VERBAL DE NEGOCIERE TARIFE 
Din data de 08 februarie 2012 

Tn conformitate cu: 

- prevederile art. 99 lit. d) din Regulamentul Serviciului de iluminat public şi ale art. 4 din 
contractul de delegarea a gestiunii serviciului de iluminat public, aprobate prin Hotărârea 
nr. 06/19.01 .2012 a Consiliului Local al oraşului Buftea privind delegarea gestiunii 
Serviciului Comunitar de Utilitate Publică- Iluminat public din oraşul Buftea 

- prevederile art. 29 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al oraşului Buftea, precum şi prevederile art. 4 
din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Administrare a Domeniului Public şi 
Privat din oraşul Buftea, aprobate prin Hotărârea nr. 05/1 9.01 .2012 a Consiliului Local al 
oraşului Buftea privind delegarea gestiunii Serviciului Comunitar de Utilitate Publică -
Administrarea Domeniului Public şi Privat din oraşul Buftea ; 

stabilirea tarifelor se face prin negociere între Consiliul Local al oraşului Buftea şi 
operatorul de servicii S.C. General Public Serv SA 

Pentru constituirea comisiei de negociere, Consiliul Local al oraşulu i Buftea a 
identificat din rândul membrilor Consiliului Local , un număr de şapte consilieri locali cu 
capacitate, experienţă şi cunoştinţe de specialitate care vor asigura desfăşurarea în 
bune condiţii a procesului de negociere. 

La negocierea din data de 08.02.2012 sunt prezenţi : 
dl. Marica Florian- consilier local; 
dl. Dumitru Nicusor- consil ier local; 
dl. Dumitru Nicolae - consilier local; 
dl. Dumitru Constantin- consilier local ; 
dl. Stoica Marin - consilier local; 

în calitate de membri ai Comisiei de negociere propuşi din partea Consiliului Local 
Buftea în şedinţa ordinară din data de 03 februarie 2012 

şi 
- dl. Florea Florian- în calitate de Director General al S.C. General Public Serv SA 

Negocierea are loc la sediul S.C. General Public Serv SA din oraşul Buftea, Piaţa Mihai 
Eminescu nr. 1, judeţ Ilfov. 



ILUMINAT PUBLIC 

Nr.c~ Operatie 
Servicii de menţinere 

1 inlocuit lampa cu vapori de mercur in corp de iluminat; 
2 inlocuit lampa cu vapori de sodiu in corp de iluminat; 
3 inlocuit lampa cu vapori cu vapori halogenuri metalice; 
4 inlocuit balasturi pentru lămpi cu vapori de mercur; 
5 inlocuit balasturi pentru lămpi cu vapori de sodiu ; 
6 inlocuit lampa interior; 
7 inlocuit bec interior; 
8 curatat conexiuni; 
9 inlocuit condensatori AIL stradal; 

1 O curatat dispersor AIL stradal; 
11 refacere conexiuni defecte AIL stradal 
12 inlocuit dispozitiv de amorsare si siguranţa; 
13 inlocuit cutie de automatizare; 
14 inlocuit cutie de distribuţie; 
15 inlocuire ferestre vizitare stâlpi din fibra de sticla; 
16 inlocuit conductor ars; 
17 realizare manşon legătura; 
18 realizare manşon derivaţ ie ; 
19 demontat stâlp beton avariat sau fisurat; 

demontat stâlp metalic avariat sau in stare de avansata de 
20 COrOZIUne; 
21 demontat stâlp fibra de sticla avariat sau fisurat; 
22 înlocuire dispersor corp de iluminat; 
23 inlocuit capac corp de iluminat; 
24 inlocuit corp propriu-zis (fara dispersor si capac) ; 
25 inlocuit brat suport; 
26 inlocuit dulie corp de iluminat; 
27 inlocuit contactor cutie de automatizare;-
28 inlocuit siguranţe cutie de automatizare; 
29 inlocuire siguranta; 
30 inlocuit disjunctoare cutie de automatizare; 
31 inlocuit întrerupătoare cutie de automatizare; 
32 inlocuit relee in cutie de automatizare; 
33 inlocuit sistem de închidere cutie automatizare; 
34 inlocuit fotocelula in cutie de automatizare; 
35 inlocuit automat programabil in cutie de automatizare; 

inlocuit capac cutie de distribuţie; 

37 inlocuit sistem de prindere cutie de distribuţie; 
38 inlocuit retea; 

1 

U.M 1 Pret lei/U.M. 
..... 

buc. 40.00 lei/buc. 

buc. 40.00 lei/buc. 

buc. 40.00 lei/buc. 

buc. 40.00 lei/buc. 

buc. 40.00 lei/buc. 

buc. 30.00 lei/buc. 

buc. 40.00 lei/buc. 

buc. 7.15 lei/buc. 

buc. 7. 15 lei/buc. 

buc. 40.00 lei/buc. 

buc. 7. 15 lei/buc. 

buc. 40.00 lei/buc. 

buc. 25.00 lei/buc. 

buc. 35.001ei/buc. 

buc. 3.00 lei/buc. 

m 3.00 lei/m 

buc. 100.00 lei/buc. 

buc. 100.00 lei/buc. 

buc. 95.00 lei/buc. 

buc. 90.00 lei/buc. 

buc. 80.00 lei/buc. 

buc. 35.00 lei/buc. 

buc. 35.00 lei/buc. 

buc. 40.00 lei/buc. 

buc. 35.00 lei/buc. 

buc. 10.00 leilbuc. 

buc. 55.00 lei/buc. 

buc. 25.00 lei/buc. 

buc. 13.00 lei/buc. 

buc. 13.0 lei/buc. 

buc. 13.00 lei/buc. 

buc. 45.00 lei/buc. 

buc. 10.00 lei/buc. 

buc. 27.00 lei/buc. 

buc. 65.00 lei/buc. 

buc. 10.0{) lei/buc. 

buc. 10.00 lei/buc. 

m 3.00 lei/llil 

/. 



41 verificarea prezentei tensiunii AIL stradal; buc. 10.00 lei/buc. 
42 alimentare aparat iluminat stradal; buc. 30.00 lei/buc. 

Servicii de întreţinere 

43 refacere legaturi electrice (COD-uri 2buc); buc. 15.00 lei/buc. 
44 refacere legaturi electrice (coloane) ; buc. 15.00 lei/buc. 
45 executie manson joasa tensiune buc. 90.00 lei/buc. 
46 curăţare si vopsire brat supo11 ; buc. 30.00 lei/buc. 
47 curăţat difuzor corp de iluminat ; buc. 40.00 lei/buc. 
48 revizie cutii de distribuţie; buc. 40.00 lei/buc. 
49 revizie cutii automatizare; buc. 40.00 lei/buc. 
50 refacere legaturi electrice (COD-uri 2buc); buc. 30.00 leilbuc. 
51 refacere legaturi electrice (coloane) ; buc. 20.00 lei/buc. 

Lucrări de reabilitare-extindere (investiţii 

52 montare corp iluminat complet echipat ; buc. 30.00 lei/buc. 

53 montat aparat de iluminat ornamental; buc. 36.00 lei/buc. 
54 montat aparat de iluminat interioare; buc. 20.00 lei/buc. 
55 montare câtj a,bratari ,suporţ i ; buc. 11.00 lei/buc. 
56 montare stâlp beton H = 8-1 O m; buc. 150.00 lei/buc. 
57 montare stâlp beton H = 4 m; buc. 100.00 lei/buc. 
58 montare stâlp metalic H = 8-1 Om ; buc. 150.00 lei/buc. 
59 montare stâlp metalic H = 4 m; buc. 100.00 lei/buc. 

spargere si refacere suprafata afectata cu strat beton 
60 8 200/1 O cm - 2 mp; mp 45.00 lei/mp 
61 sa pare si astupare groapa (2x 1 x0,8) - 1 ,6 mc; mc 50.00 lei/mc 
62 realizare fundatie beton stalp 0.8x0.8x 1.5; operatie 83.25 lei/operati 
63 asezare strat nisip - 0,4 mc mc 25.00 lei/mc 
64 montare stâlp fibra de sticla tip lampadar; buc. 75.00 lei/buc. 
65 montare cablu tip linie electrica subterana LES ; m 16.65 lei/m. 
66 montare cablu tip linie electrica aeriana LEA; m 6.00 lei/m 
67 montat cablu subteran iluminat public; m 16.65 lei/m 
68 montat profil PVC rigid; m 5.00 le i/m 
69 montat priza pamant un electrod vertical; buc. 145.00 lei/buc. 
70 montat priza pamant trei electrozi verticali ; buc. 290.00 lei/buc. 
71 montare cutie automatizare; buc. 150.00 lei/buc. 
72 montare cutie distribuţie ; buc. 150.00 lei/buc. 
73 montat proiector buc. 150.00 lei/buc. 
74 modernizare aparat de iluminat stradal ~ buc. 40.00 lei/buc. 
75 montat si demontat iluminat festiv O'Reratie 40 lei/operatie 

PRECIZARE: N~\\_J~j 
Preturile nu contin TVA. 

2. 


