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HOTĂRÂREA NR.36 
Din 26 februarie 2020 

privind darea în administrare a serviciului de Iluminat public către Serviciul de Utilităţi 
Publice Buftea· în calitate de operator şi punerea la dispoziţie a bunurilor ce compun 

sistemul de Iluminat public 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun al Compartimentului Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, 

Autorizaţii şi Avize şi al Serviciului Investiţii şi Achiziţii Publice; 
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.34/26.02.2020 privind înfiinţarea şi organizarea 

Serviciului de Utilitati Publice Buftea, ca serviciu public de interes local cu personalitate 
juridică organizat în subordinea Consiliului local al oraşului Buftea; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.35/26.02.2020 privind stabilirea modalităţii de 
gestiune a serviciului de utilitate publică · Iluminat Public din oraşul Buftea şi aprobarea 
Regulamentului serviciului de iluminat public în oraşul Buftea, a indicatorilor de 
performanţă şi a Caietului de sarcini; 
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buftea; 
prevederile art. 3, ale art. 8, ale art. 22-24 şi art. 28 din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
art. 8, art. 10, art. 19, art. 25, art. 29-30 şi ale art. 35 din Legea nr. 230/2006 a Serviciului 
de Iluminat Public; 

• prevederile art. VII din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 5112006; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. lit. a) şi lit. (d), alin. (3) lit. e) şi 
alin. (7) lit. n) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (1), art.196, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare a serviciului de iluminat public în oraşul Buftea şi a 
bunurilor proprietate publică şi privată a oraşului utilizate pentru furnizarea/prestarea acestuia 
către Serviciul de Utilităţi Publice Buftea · în calitate de operator. 

Art.2. (1) Operatorul va presta serviciul de iluminat public în baza prezentei hotărâri de dare în 
administrare a serviciului, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului şi a 
caietului de sarcini aferente serviciului, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Buftea precum şi 
în baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C. 

(2) Obţinerea licenţei A.N.R.S.C. este condiţie suspensivă pentru prestarea serviciului de 
iluminat public în oraşul Buftea. 



Art. 3. Serviciul de iluminat public dat în administrare în baza prezentei hotărâri cuprinde: 
• Iluminatul stradal· rutier; 
• Iluminatul stradal- pietonal; 
• Iluminatul arhitectural; 
• Iluminatul ornamental; 
• Iluminatul ornamental- festiv. 

Art. 4. Drepturile operatorului serviciului de iluminat public sunt cele stabilite prin Regulamentul 
serviciului de iluminat public aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea, respectiv: 
(1) - Operatorul exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi 

bunurilor proprietate publică sau privată a oraşului Buftea, după cum urmează: 
a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de 

iluminat public; 
b) servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de 

iluminat public; 
c) dreptul de acces la utilităţile publice. 

(2) Operatorul serviciului de iluminat public mai are următoarele drepturi: 
a) să sisteze prestarea serviciului de iluminat public în situaţia neachitării de către utilizator a 
contravalorii serviciilor prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării 
termenului de plată a facturilor; 
b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public; 
c) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru 

aprobate de A.N.R.S.C.; 
d) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

Art. 5. Obligaţiile operatorului serviciului de iluminat public sunt cele stabilite prin Regulamentul 
serviciului de iluminat public aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea, respectiv: 

a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; 
b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente 

serviciului de iluminat public; 
c) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare; 
d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public, stabiliţi 

de autoritatea administraţiei publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de 
dare în administrare; 

e) să respecte şi să efectueze serviciul conform regulamentului şi a caietului de sarcini; 
f) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi C.N.R.I. informaţiile 

solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi 

dezvoltării serviciului de iluminat public; 
g) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea 

costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale 
în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri; 

h) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi. 
i) în termen de 90 de zile de la data hotărârii de dare în administrare, operatorul are obligaţia 

de a solicita şi obţine eliberarea în nume propriu a licenţelor şi autorizatiilor emise de autorităţile 
de reglementare în domeniu şi de instituţiile specializate, în vederea desfăşurării în conformitate 
cu prevederile legale a activităţilor. 

Art. 6. Drepturile utilizatorului serviciului de iluminat public - autoritatea administraţiei publice 
locale - sunt cele prevăzute în Regulamentul serviciului de iluminat public aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local Buftea, respectiv: 



a) să aplice clauzele sancţionatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii 
de dare in administrare, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini 
anexate la acesta; 

b) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice 
sau private afectate serviciului; 

c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la 
modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a 
unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului; 

d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi 

tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de 
reglementare competentă; 

e) să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare în situaţia în care operatorul nu 
asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat; 

f) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse 
de operator; 

g) să îşi asume plata integrală sau parţiala a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor 
de iluminat public. 

Art. 7. - Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor (comunităţii locale în ansamblul ei) serviciului de 
iluminat public, sunt cele prevăzute în Regulamentul serviciului de iluminat public aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Buftea, respectiv: 

a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice; 
b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind 

informaţi periodic despre: 
• starea sistemului de iluminat public; 
• planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public; 
• planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public; 
• stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de 

iluminat public; 
• tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evolutia în timp a acestora; 
• eficienţa măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, creşterea 

securităţii individuale şi colective şi altele asemenea; 
c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea şi 

extinderea sistemului de iluminat public. 
(2) Beneficiarii persoane fizice si /sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au 

obligatia de a respecta prevederile regulamentului al serviciului de iluminat public si de a-şi achita 
obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale. 

Art. 8. Predarea - preluarea bunurilor proprietate publică şi privată a oraşului utilizate pentru 
furnizarea/prestarea serviciului se va efectua pe bază de proces-verbal de predare primire, de 
către o comisie constituită prin dispoziţia Primarulului oraşului Buftea. 

Art. 9. Primarul/viceprimarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate, vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 1 O. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate pentru aducerea la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului 
Ilfov. 

O.MÂtv-
1
··, 

~-~ 

PRE E,ff-Ş~.~Ă, 
ING~HEi~ \ 

,1 \_~4. 1: J 
~\ "tt - --~'j-1 ;.,_S , 

'â<~-~--/:1 ~ V 

~,sPv. or"'""bc, 1L IUL \..-c 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

UUAz;A-Iţi .. A·E.LA fNGHEL d11 11/ {lt;l 
I t /; 

\/ 


