
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

Proiect de hotărâre nr:~8 privind 

,.,Aprobarea contpletarii anexei nr.2la H.C.L. nr.27/26.03.2020, privind 
completarea H.C.L. nr.82/29.11.2018- infiintarea Serviciului de Iluminat 

Public din orasul Brezoi" 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea întrunit în şedinţă ordinară 
astăzi 25.03.2021, la care participă un număr de .... consilieri din totalul de 15 din 
câţi este constituit. 

Vazând ca prin H.C.L. nr.99/17.12.2020 domnul consilier Atanasescu 
Constantin a fost ales presedinte de sedinta, 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr.1557/10.03.2021 prezentat de 
domnul Schell Robert-Adrian primarul orasului Brezoi rapoartele de avizare ale 

' ' ' 
comisiilor de specialitate, precum şi raportul de specialitate nr.1558/10.03.2021, 
întocmit de Compartimentul Juridic, prin care se propune aprobarea completarii 
anexei nr.2 la H.C.L. nr.27/26.03.2020, respectiv a Caietului de sarcini pentru 
delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public din orasul Brezoi. 

In conformitate cu prevederile Legii serviciului de iluminat public 
nr.230/2006 - cu modificarile si completarile ulterioare; Legii serviciilor publice 
comunitare nr.Sl/2006, republicata; Ordinului A.N.R.S.C. nr.87/2007 pentru 
aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; Legii 
nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata; Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala si 
Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, 

În temeiul prevederilor art.l29, alin.(2), lit.d) si alin.(7), lit.n) coroborat cu 
art.l96, alin.(l), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de ....... voturi "pentru", 

Adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art.l. Se aprobă completarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii 
Serviciului de Iluminat Public din orasul Brezoi, prevazut in anexa nr.2 a H.C.L. 
nr.27/26.03.2020, prin introducerea dupa anexa la Caietul de sarcini a unei noi 



anexe, anexa nr.2, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul 
proiect de hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul oraşului Brezoi, prin Compartimentul Juridic din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Brezoi. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va publica in conditiile legii si va fi comunicata 
astfel: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea; 
- Primarului oraşului Brezoi; 
- Compartimentului Juridic. 

Brezoi, la 25.03.2021 

Initia tor, 
Primar 

Robert-Adrian Sti 

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t. 

Intocmit, 
Compartiment juridic 

Popescu Maria Ramona 

rr~ 

Nicolae Sa~~:t ~k, 



Anexa la proiect de hotarare nr.~~B/10.03.2021 

Componentele infrastructurii sistemului de iluminat public 

Localitate Nr. corpuri 
iluminat 

Brezoi 1214 

Initiator, 
Primar 

Robert-Adrian Schell 
/~ 

OJV 

Nr. stalpi Tip stalpi Lungime Nr. puncte 
retea aprindere 
iluminat 

1214 SE,SC 50km 21 

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t. 

Intocmit, 
Compartiment juridic 

Ramona Maria Popescu 

!f-

Nicolae~:.~ 



PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR.1557/10.03.2021 

REFERAT DE APROBARE 

privind proiectul de hotarare pentru 

"Aprobarea completarii anexei nr.2 la H.C.L. nr.27/26.03.2020, privind 
completarea H.C.L. nr.82/29.11.2018- infiintarea Serviciului de Iluminat Public 

din orasul Brezoi" 

Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea serviciului de 
iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica si rnanageriala, avand 
ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului, stabiliti prin 
contractul de delegare a gestiunii. 

In conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.230/2006 a serviciului de 
iluminat public, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care serviciul de 
iluminat public se realizeaza utilizand elemente ale sistemului de distributie a energiei 
electrice, autoritatile administratiei publice locale au drept de folosinta cu titlu gratuit 
asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice, pe toata durata existentei 
acesteia, pe baza unui contract incheiat intre autoritatile administratiei publice locale si 
proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice. Prin acest contract se 
reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru prestarea 
serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor si obligatiilor tuturor 
partilor implicate. 

Prin H.C.L. nr.27/26.03.2020, a fost aprobat Regulamentul Serviciului de Iluminat 
Public din orasul Brezoi si Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii Serviciului de 
Iluminat Public din orasul Brezoi. In prezent, serviciul de mentenanta la iluminatul public 
pe raza orasului Brezoi este asigurat de S.C. Cimelectro S.R.L. Caietul de sarcini al 
Serviciului de iluminat public trebuie completat, conform instructiunilor A.N.R.S.C., cu 
date privind infrastructura sistemului de iluminat public. 

Fata de toate acestea, propun Consiliului Local al orasului Brezoi sa aprobe proiectul 
de hotarare privind aprobarea completarii anexei nr.2la H.C.L. nr.27/26.03.2020, privind 
completarea H.C.L. nr.82/29 .11.2018 - infiintarea Serviciului de Iluminat Public din orasul 
Brezoi. 



PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
Nr.1558/10.03.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind proiectul de hotarare pentru 

"Aprobarea completarii anexei nr.2 la H.C.L. nr.27/26.03.2020, privind 
completarea H.C.L. nr.82/29.11.2018- infiintarea Serviciului de Iluminat 

Public din orasul Brezoi" 

Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure 
satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatilor locale, si 
anume: ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii; cresterea 
gradului de secutitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum 
si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale; punerea in valoare, prin 
iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale localitatilor, precum 
si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase; sustinerea si 
stimularea dezvoltarii economico-sociala a localitatilor; functionarea si exploatarea 
in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente 
serviciului. 

Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa asigure gestiunea 
serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica si 
manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta 
ai serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii. 

Gestiunea serviciului de iluminat public a fost delegata catre S.C. Cimelectro 
S.R.L. In vederea prestarii si in acest an a serviciului de mentenanta la iluminatul 
public pe raza orasului Brezoi, trebuie parcursi mai multi pasi intre care completarea 
Caietului de sarcini cu inventarierea retelei de iluminat public. 

Prin urmare, se completeaza Caietul de sarcini, aprobat prin H.C.L. 
nr.27/26.03.2020 cu anexa nr.2, astfel: 

.. 



Componentele infrastructurii sistemului de iluminat public 

Localitate Nr. corpuri Nr. stalpi Tip stalpi Lungime Nr. puncte 
iluminat retea aprindere 

iluminat 
Brezoi 1214 1214 SE,SC 50km 21 

Astfel fiind, in baza prevederilor Legii serviciilor publice comunitare 
nr.51/2006, republicata; Legii servicilui de iluminat public nr.230/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare; Ordinului A.N.R.S.C. nr.87/2007 pentru 
aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; Legii 
nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 
normative, republicata; Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala si Codului 
administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, propun spre aprobare Consiliului 
Local Brezoi proiectul de hotarare privind aprobarea completarii anexei nr.2 la 
H.C.L. nr.27/26.03.2020, privind completarea H.C.L. nr.82/29.11.2018 -
infiintarea Serviciului de Iluminat Public din orasul Brezoi, in forma prezentata. 

Compartiment juridic, 
Popescu Maria Ramona 



Localitate 

Brezoi 

Anexa la raportul de specialitate nr.l558/10.03.2021 

Componentele infrastructurii sistemului de iluminat public 

Nr. corpuri 
iluminat 

1214 

Nr. stalpi Tip stalpi 

1214 SE,SC 

Intocmit, 
Compartiment juridic 

Rrunona 7:escu 

Lungime Nr. puncte 
retea aprindere 
iluminat 

50km 21 


