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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind realizarea gestiunii directe a serviciului de iluminat public prin intermediul 
operatorului public Serviciul de Administrare a Domeniului Public al Municipiului Zalău, 

în condiţiile art. 28 alin. (2), Ut. a) şi alin. (5), din Legea nr. 51/2006, republicată, aprobarea 
Regulamentului serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini şi a Contractului de 

administrare a serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău

Consiliul Local al Municipiului Zalău; 
Având în vedere:
- Referatul, de aprobare nr. 96152 din 06.12.2022 al Primarului Municipiului Zalău şi Raportul 

de specialitate nr. 96157 din 06.12.2022 al Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice, Direcţiei 
Administraţie Publică şi al Direcţiei Patrimoniu;

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 415/09.11.2022 privind stabilirea 

gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public, prin Serviciul de 
Administrare a Domeniului Public al Municipiului Zalău şi aprobarea Studiului de oportunitate;

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău, nr. 
45455/01.07.2021, atribuit operatorului S.C. Citadin Zalău S.R.L., prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Zalău nr. 205//01.07.2021;

Văzând prevederile art. 3, art. 8, art. 22, alin. (1) şi (4), art. 23, art. 24, art. 28, alin. (2), lit. a) şi 
alin. (5) şi art. 50, alin. 3, din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 
dispoziţiile art. 8, art. IO; art. 17, art. 18, art. 19, alin. (1) - (3), art. 25, art. 29-30 şi art. 35 din Legea nr. 
230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
prevederile Ordinului nr. 86/2007 pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de iluminat 
public şi ale Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat 
public;

Ţinând cont de prevederile art. 7, din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată;

în baza dispoziţiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) şi alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 
196, alin. (1), lit. a), din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă realizarea gestiunii directe a serviciului de iluminat public prin 
intermediul operatorului public Serviciul de Administrare a Domeniului Public al Municipiului 
Zalău, în condiţiile art. 28 alin. (2), lit. a) şi alin. (5), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată.
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Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău, 
care constituie Anexa nr, 1 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău, care 
constituie Anexa nr. 2 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Contractul de administrare a serviciului de iluminat public în Municipiul 
Zalău, care constituie Anexa nr. 3 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuterniceşte Primarul Municipiului Zalău pentru semnarea contractului de administrare 
menţionat la alineatul 1 al prezentului articol.

Art. 5. La data semnării contractului de administrare a serviciului de iluminat public în 
Municipiul Zalău cu operatorul public Serviciul de Administrare a Domeniului Public al Municipiului 
Zalău, încetează contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău, nr. 
45455/01.07.2021, atribuit operatorului S.C. Citadin Zalău S.R.L., prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Zalău nr. 205//01.07.2021.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia 
Economică, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Administraţie Publică.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Administraţie Publică;
- Direcţia Tehnică;
- Direcţia Patrimoniu;
- Serviciul de Administrare a Domeniului Public al Municipiului Zalău.

Voturi: „pentru”
„împotrivă”
„abţineri”
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DIRECŢIA TEHNICĂ/ SERVICIUL MSCUP 
DIRECŢIA ECONOMICA
Nr. 96152/06.12.2022

Referat de aprobare
a proiectului de hotarare privind realizarea gestiunii directe a serviciului de iluminat public 

prin operatorul public SADP Zalau, in condiţiile atTrZS, alin.2, lit.a din Legea 51/2006 rep, 
aprobarea Regulamentului serviciului, a Căietulurâe sarcini al serviciului precum si a 

Contractului de administrare a serviciului public de iluminat public

Motivul emiterii proiectului de hotarare il constituie necesitatea reglementarii serviciilor 
comunitare de utilitati publice si de administrare a domeniului public si privat al Municipiului 
Zalau, inflintate la nivelul Municipiului Zalau, in acord cu prevederile legislaţiei in vigoare la 
aceasta data.

In baza HCL nr. 415/09.11.2022 s-a aprobat gestiunea directa ca modalitate de gestionare a 
serviciului de iluminat public, prin Serviciul de Administrare a Domeniului Public al 
Municipiului Zalau si Studiul de oportunitate.

Asa cum s-a menţionat si in fundamentarea hotărârii nr. 415/09.11.2022, Serviciul de iluminat 
public este un serviciu comunitar de utilitate publica reglementat de Legea 51/2006 rep. si 
Legea 230/2006 -Legea serviciului de iluminat public.
Serviciul de iluminat public cuprinde următoarele activităţi:

a) iluminatul stradal rutier;
b) iluminatul stradal pietonal;
c) iluminatul arhitectural;
d) iluminatul ornamental;
e) iluminatul ornamental-festiv.
Activităţile specifice serviciului de iluminat public cuprind două componente:
a) întreţinere;
b) modernizare.

al Activităţile de Întreţinere, reprezintă ansamblul activităţilor de menţinere în funcţiune a 
sistemului de iluminat public la parametrii luminotehnici normaţi, care se realizează atât cu 
înlocuirea de componente, cât şi fără înlocuirea acestora si sunt lucrări de intretinere, reparaţii si
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exploatare a sistemului de iluminat public prevăzute in cadrul serviciului, conform prevederilor 
regulamnetului serviciului si se refera la:
- sistem de iluminat public integral( cu toate componentele) aflat in proprietatea Municipiului 
Zalau;
- corpurile de iluminat, becurile, braţele suport si clemele in cazul reţelelor apartinind 
operatorului de distribuţie a energiei electrice;
-asigurarea serviciului de iluminat ornamental festiv;
-administrarea si exploatarea sistemului de telegestiune, de lâ data in exploatare a acestuia.

b)ActivitatiIe de modernizare reprezintă activităţile de pregătire, finanţare şi realizare a 
investiţiilor în sistemul de iluminat public, în vederea adaptării la cerinţele şi exigenţele stabilite 
în normele legale în vigoare şi în programele de dezvoltare.

Având in vedere faptul ca prin HCL 415/09.11.2022 s-a stabilit gestiunea directa de către 
SADP Zalau a Serviciului de iluminat public, precum si prevederile :

- art.28 din Legea 51/2006, d\vn.(4) Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau 
judeţean, cu personalitate juridică, sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului 
unic de înregistrare fiscală şi ai conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la 
unităţile bancare şi întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii 
financiare anuale."
Operatorii menţionaţi mai sus” îşi desfăşoară activitatea în baza unei hotărâri de dare în 
administrare care trebuie să conţină prevederi detaliate si complete privind atribuţiile si
responsabilităţile acestora cu privire la furnizarea/prestarea serviciului si operarea sistemului
de utilităţi publice aferent." Propunem ca prevederile detaliate şi complete privind atribuţiile şi 
responsabilităţile operatorului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi operarea sistemului 
de iluminat public aferent sa fie cuprinse intr-un Contract de administrare, anexa la hotararea de 
dare in administrare.

«i

-prevederile art.22 din Legea 51/2006: “ (4) Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu 
de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament 
al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei 
publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale 
serviciului...”

este necesara aprobarea Regulamentului. Caietului de sarcini si Contractului de
administrare a acestui serviciu si atribuirea serviciului către SADP Zalau
Documentele sus-mentionate vor fi supuse etapei de transparenta decizionala.

De asemenea, asa cum s-a propus prin Studiul de oportunitate, durata gestiunii directe 
realizată prin serviciul public de interes local va fi nedeterminată, fiind necesara realizarea 
la fiecare 5 ani, a analizei privind eficienţa economică a serviciului, respectiv să schimbe 
modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.”

Conform art. 24 din Legea 51/2006. bunurile ce compun sistemele de iluminat public prin 
intermediul cărora este furnizat Serviciul vor fi date în administrare SADP Zalau şi 
exploatate în baza hotărârii de dare în administrare si Contractului de administrare.

Page 2 of 5



Inventarul bunurilor aferente serviciului se vor constitui ca anexa la Contractul de 
administrare.

Inventarul bunurilor aferente serviciului de iluminat cuprinde si clădirea dispeceratului.
Aceasta este in proprietatea Municipiului Zalau si inchiriata operatorului actual, SC Citadin 
Zalau SRL in baza contractului de inchiriere nr.53816/09.10.2014. Investiţiile realizate de 
operator in acest spaţiu se amortizează pe o durata de 25 de ani, termen final 2039.
Spaţiul va fi pus la dispoziţia SADP Zalau, in baza hotărârii de dare in administrare,dupa 
incetarea contractului de inchiriere cu SC Citadin Zalau SRL in condiţiile ce vor fi stabilite cu 
acesta cu privire la amortizarea investiţiei.
De asemenea, o parte din infrastructura aferenta serviciului se afla in proprietatea operatorului 
de distribuţie a energiei electrice, condiţiile privind utilizarea acestei infrastructuri pentru 
desfasurarea serviciului de iluminat public fiind stabilite conform prevederilor art. 4 . art. 22. 
alin.3 si art.43 din Legea 230/2006.
Astfel legea reglementează dreptul de folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii 
sistemului de distribuţie a energiei electrice, al autorităţii administraţiei publice locale, pe 
toată durata existenţei acesteia, pe baza unui contract încheiat între autorităţile administraţiei 
publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice, in cazul în care 
serviciul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuţie a 
energiei electrice.
Pana la aceasta data s-a Încheiat un contract de folosinţa gratuita cu ELECTRICA Distribuţie 
Transilvania Nord, in prezent Societatea “Distribuţie Energie Electrica Romania SA, avand nr. 
10937/16.02.2018 înregistrat la Primăria Municipiului Zalau, cu completările ulterioare, pentru o 
parte a sistemului de distribuţie a energiei electrice,urmand a fi continuate demersurile pentru 
încheierea si pentru restul reţelei, pe măsură finalizării investiţiilor.

In ceea ce priveşte finanţarea serviciului, asa cum s-a propus prin studiul de oportunitate, 
finanţarea activitatilor serviciului de iluminat public se va face prin alocaţii bugetare, 
conform art 35 din Legea 230/2006, respectiv sub forma de subvenţii din bugetul local pentru 
acest serviciu.

Investiţiile vor fi realizate de operator in baza unor documentaţii tehnico-economice realizate 
cu respectarea prevederilor HG 907/2016 si aprobate prin hotararea consiliului local, cu 
respectarea legii finanţelor publice locale.

Raportat Ia volumul de activitate anual, estimam o valoare a activitatilor serviciului de 
iluminat public de 2 mii lei, din care 1.000.000 lei pentru modernizare ( investiţii) si 
1.000.000 lei pentru activitatea de intretinere, exploatare si reparaţii curente.
Valoarea activitatilor serviciului va fi infiuentata anual de gradul de suportabilitate al 
bugetului local, in raport cu necesitatea asigurării activitatilor serviciului.

Cu privire la angajamente asumate,care trebuie respectate de către noul operator, acestea rezulta 
din contractele de finanţare europeana prin POR 2014-2020, aflate in implementare, prin care 
se realizează modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public, inclusiv un sistem de 
telegestiune( control la nivel de corp de iluminat si la nivel de punct de aprindere), sistem de 
iluminat care urmeaza a fi pus la dispoziţia viitorului operator. Prin contracte este stabilita 
cerinţa;
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“Beneficiarul are obligaţia ca p& p&rioda de durabilitate prevăzută la art.2 , alin(5) din 
Condiţiile generale sa asigure continuitatea procesului delegării gestiunii serviciului de 
iluminat public sau prestării serviciului de iluminat public prin gestiune directa, după caz, in 
caz contrar, AM dispunând rezilierea si recuperarea finanţării acordate in conformitate cu 
prevederile prezentului contract," Astfel, sunt necesare inclusiv licenţa ANRSC si orice alte 
autorizat!i/avize prevăzute de legislaţia in vigoare(Legea 51-2006 si Legea 230/2006) pentru 
Serviciul de iluminat public.

De asemenea, se vor respecta cerinţele prevăzute in manualele de Întreţinere si exploatare ale 
sistemului pus la dispoziţia operatorului, ca urmare a implementării celor doua proiecte si a 
cerinţelor de garanţie, pe durata de garanţie care este de 5 ani in cazul lucrarilor/10 ani in cazul 
corpurilor de iluminat si a sistemului de telegestiune, de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

După parcurgerea procedurii de transparenta decizionala, Serviciul va fi atribuit, numai 
după finalizarea procedurilor de recrutare de personal la SADP Zalau , operatorul SC Citadin 
Zalau SRL urmând a asigura continuitatea serviciului de iluminat in baza contractului in vigoare 
la aceasta data, pana ce serviciul din cadrul SADP Zalau va deveni operaţional (angajarea de 
personal).
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău,nr. 
45455/01.07.2021, atribuit direct operatorului SC Citadin Zalau SRL prin HCL nr. 
205/01.07.2021, urmeaza sa Înceteze conform prevederilor art. 46, alin(1) , lit, b „in cazul in 
care interesul naţional sau local o impune prin denunţarea unilaterala de către delegatar", 
dar numai după ce Serviciul va deveni operaţional, prin asigurarea cu personal de specialitate, 
respectiv la data semnării contractului de administrare a serviciului de iluminat public de către 
SADP Zalău.

Prevederile legale aplicabile serviciului sunt prevăzute, in principal, in următoarele acte 
normative :
- Legea 51/2006 republicata. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice;
- Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public;
- Ordinul 87/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;
- Ordinul 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
-Ordinul 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 
a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;

Având in vedere cele prezentate mai sus, in temdul art.136, alin.l din OUG nr 57/2019 
privind Codul administrativ imi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotarare 
si solicit Consiliului Local al Municipiului Zalau, sa analizeze si sa hotarasca cu privire la 
adoptarea acestuia, astfel:

1. Realizarea gestiunii directe a serviciului public de iluminat public prin operatorul 
public Serviciul de Adiminstrare a Domeniului Public Zalau ( SADP), în condiţiile 
art.28, alin.2, lit.a din Legea 51/2006 republicata. Legea serviciilor comunitare de 
utilitati publice.

2. Aprobarea Caietului de sarcini al serviciului public de iluminat public, prevăzut in 
Anexa nr.l.

3. Aprobarea Regulamentului serviciului public de iluminat public, prevăzut in Anexa 
nr.2.
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4. Aprobarea Contractului de administrare a serviciului public de iluminat public 
prevăzut in Anexa nr.3 .

5. La data semnării Contractului de administrare a serviciului public de iluminat public 
cu operatorul SADP Zalau, încetează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
iluminat public în Municipiul Zalău, nr.45455/01.07.2021 atribuit direct operatorului SC 
Citadin Zalau SRL, prin HCL nr. 205/01.07.2021, potrivit art. 46, alin(l), lit. b.

Iniţiator,
Primarul Municipitrtîn 

Ionel Ciunt

\

t.odica Ciurte
<SCUP
VRC/lex.

Intocm t;Ii 
Sef ser 'ici 
DT-SMSjj
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DIRECŢIA TEHNICĂ/ SERVICIUL MSCUP
DIRECŢIA ECONOMICA
DAPL
DIRECŢIA PATRIMONIU
Nr. 96157/06.12.2022

Raport de specialitate
privind propunerea de aprobare a proiectului de hotarare privind realizarea gestiunii directe a 
serviciului de iluminat public prin operatorul public SADP Zalau, in condiţiile art.28, alin.2, 

lit.a din Legea 51/2006 rep, aprobarea Regulamentului serviciului, a Caietului de sarcini al 
serviciului precum si a Contractului de administrare a serviciului public de iluminat public

Având in vedere :

-Referatul de aprobare nr. 96152/ 06.12.2022 elaborat de primar;
-Proiectul de hotarare privind atribuirea gestiunii directe a serviciului de iluminat public către 
operatorul public SADP Zalau, in condiţiile art.28, alin.2, lit.a din Legea 51/2006 rep, aprobarea 
Regulamentului serviciului, a Caietului de sarcini al serviciului precum si a Contractului de 
adminstrare a serviciului;
-Contractul de delegare a gestiunii serviciului 
45455/01.07.2021 atribuit direct operatorului SC Citadin Zalau SRL, prin HCL nr. 205/01.07.2021; 
-Prevederile Legii 51/2006 -legea serviciilor comunitare de utilitati publice si Legii 230/2006-Legea 
serviciului de iluminat public;

-prevederile art.136 alin.3, alin.8, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Urmare a analizării proiectului de hotarare si a Referatului de aprobare al iniţiatorului, precizam 
următoarele aspecte:

l.Motivul emiterii proiectului de hotarare il constituie necesitatea reglementarii serviciilor 
comunitare de utilitati publice si de administrare a domeniului public si privat al Municipiului 
Zalau, infiintate la nivelul Municipiului Zalau, in acord cu prevederile legislaţiei in vigoare ia 
aceasta data.

de iluminat public în Municipiul Zalău,nr.

In baza HCL nr. 415/09.11.2022 s-a aprobat gestiunea directa ca modalitate de gestionare a 
serviciului de iluminat public, prin Serviciul de Administrare a Domeniului Public al 
Municipiului Zalau si Studiul de oportunitate.

Asa cum s-a menţionat si in fundamentarea hotărârii nr. 415/09.11.2022, Serviciul de iluminat 
public este un serviciu comunitar de utilitate publica reglementat de Legea 51/2006 rep. si 
Legea 230/2006 -Legea serviciului de iluminat public.

Page 1 of 5

mailto:primaria@zalausj.ro


Serviciul de iluminat public cuprinde următoarele activităţi:
a) iluminatul stradal rutier;
b) iluminatul stradal pietonal;
c) iluminatul arhitectural;
d) iluminatul ornamental;
e) iluminatul omamental-festiv.
Activităţile specifice serviciului de iluminat public cuprind două componente:
a) întreţinere;
b) modernizare.

a') Activităţile de întreţinere, reprezintă ansamblul activităţilor de menţinere în funcţiune a 
sistemului de iluminat public la parametrii luminotehnici normaţi, care se realizează atât cu 
înlocuirea de componente, cât şi fără înlocuirea acestora si sunt lucrări de intretinere, reparaţii si 
exploatare a sistemului de iluminat public prevăzute in cadrul serviciului, conform prevederilor 
regulamnetului serviciului si se refera la:
- sistem de iluminat public integral( cu toate componentele) aflat in proprietatea Municipiului 
Zalau;
- corpurile de iluminat, becurile, braţele suport si clemele in cazul reţelelor apartinind 
operatorului de distribuţie a energiei electrice;
-asigurarea serviciului de iluminat ornamental festiv;
-administrarea si exploatarea sistemului de telegestiune, de la data in exploatare a acestuia.

b)Activitatile de modernizare reprezintă activităţile de pregătire, finanţare şi realizare a 
investiţiilor în sistemul de iluminat public, în vederea adaptării la cerinţele şi exigenţele stabilite 
în normele legale în vigoare şi în programele de dezvoltare.

Având in vedere faptul ca prin HCL 415/09.11.2022 s-a stabilit gestiunea directa de către 
SADP Zalau a Serviciului de iluminat public, precum si prevederile :

- art.28 din Legea 51/2006, d\m.(4) Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau 
judeţean, cu personalitate juridică, sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului 
unic de înregistrare fiscală şi ai conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la 
unităţile bancare şi întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii 
financiare anuale.''
Operatorii menţionaţi mai sus” îşi desfăşoară activitatea în baza unei hotărâri de dare în 
administrare care trebuie să conţină prevederi detaliate si complete privind atributiiie si
responsabilităţile acestora cu privire la furnizarea/prestarea serviciului si overarea sistemului
de utilităţi publice aferent." Propunem ca prevederile detaliate şi complete privind 
atribuţiile şi responsabilităţile operatorului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi 
operarea sistemului de iluminat public aferent sa fie cuprinse intr-un Contract de 
administrare, anexa la hotararea de dare in administrare.

-prevederile art.22 din Legea 51/2006: “ (4) Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu 
de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament 
al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei 
publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale 
serviciului...”
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Regulamentului. Caietului de sarcini si Contractului de
administrare a acestui serviciu si atribuirea serviciului către SADP Zalau
Documentele sus-mentionate vor fi supuse etapei de transparenta decizionala.

este necesara aprobarea

De asemenea, asa cum s-a propus prin Studiul de oportunitate, durata gestiunii directe 
realizată prin serviciul public de interes local va fi nedeterminată, fiind necesara realizarea 
la fiecare 5 ani, a analizei privind eficienţa economică a serviciului, respectiv să schimbe 
modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.

Conform art. 24 din Legea 51/2006, bunurile ce compun sistemele de iluminat public prin 
intermediul cărora este furnizat Serviciul vor fi date în administrare SADP Zalau şi 
exploatate în baza Hotărârii de dare în administrare si Contractului de administrare. 
Inventarul bunurilor aferente serviciului se vor constitui ca anexa la Contractul de 
administare.

Inventarul bunurilor aferente serviciului de iluminat cuprinde si clădirea dispeceratului.
Aceasta este in proprietatea Municipiului Zalau si inchiriata operatorului actual, SC Citadin 
Zalau SRL in baza contractului de inchiriere nr.53816/09.10.2014. Investiţiile realizate de 
operator in acest spaţiu se amortizează pe o durata de 25 de ani, termen final 2039.
Spaţiul va fi pus la dispoziţia SADP Zalau, in baza hotărârii de dare in administrare,dupa 
incetarea contractului de inchiriere cu SC Citadin Zalau SRL in condiţiile ce vor fi stabilite cu 
acesta cu privire la amortizarea investiţiei.

De asemenea, o parte din infrastructura aferenta serviciului se afla in proprietatea operatorului 
de distribuţie a energiei electrice, condiţiile privind utilizarea acestei infrastructuri pentru 
desfasurarea serviciului de iluminat public fiind stabilite conform prevederilor art. 4 , art. 22, 
alin.3 si art.43 din Legea 230/2006.
Astfel legea reglementează dreptul de folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii 
sistemului de distribuţie a energiei electrice, al autorităţii administraţiei publice locale, pe 
toată durata existenţei acesteia, pe baza unui contract încheiat între autorităţile administraţiei 
publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice, in cazul în care 
serviciul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuţie a 
energiei electrice.
Pana la aceasta data s-a Încheiat un contract de folosinţa gratuita cu ELECTRICA Distribuţie 
Transilvania Nord, in prezent Societatea “Distribuţie Energie Electrica Romania SA, avand nr. 
10937/16.02.2018 Înregistrat la Primăria Municipiului Zalau, cu completările ulterioare, pentru o 
parte a sistemului de distribuţie a energiei electrice,urmand a fi continuate demersurile pentru 
Încheierea si pentru restul reţelei, pe măsură finalizării investiţiilor.

In ceea ce priveşte finanţarea serviciului, asa cum s-a propus prin studiul de oportunitate, 
finanţarea activitatilor serviciului de iluminat public se va face prin alocaţii bugetare, 
conform art 35 din Legea 230/2006, respectiv sub forma de subvenţii din bugetul local pentru 
acest serviciu.

Investiţiile vor fi realizate de operator in baza unor documentaţii tehnico-economice realizate 
respectarea prevederilor HG 907/2016 si aprobate prin hotararea consiliului local, cu 

respectarea legii finanţelor publice locale.
cu

Page 3 of 5



Raportat la volumul de activitate anual, estimam o valoare a ăctivitatilor serviciului de 
iluminat public de 2 mii lei, din care 1.000.000 lei pentru modernizare ( investiţii) si 
1.000.000 lei pentru activitatea de intretinere, exploatare si reparaţii curente.
Valoarea activitatilor serviciului va fl influenţată anual de gradul de suportabilitate al 
bugetului local, in raport cu necesitatea asigurării activitatilor serviciului.

Cu privire la angajamente asumate,care trebuie respectate de către noul operator, acestea rezulta 
din contractele de finanţare europeana prin POR 2014-2020, aflate in implementare, prin care 
se realizează modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public, inclusiv un sistem de 
telegestiune( control la nivel de corp de iluminat si la nivel de punct de aprindere), sistem de 
iluminat care urmeaza a fi pus la dispoziţia viitorului operator. Prin contracte este stabilita 
cerinţa:

“Beneficiarul are obligaţia ca pe perioda de durabilitate prevăzută la art.2 , alin(5) din 
Condiţiile generale sa asigure continuitatea procesului delegării gestiunii serviciului de 
iluminat public sau prestării serviciului de iluminat public prin gestiune directa, după caz, in 
caz contrar, AM dispunând rezilierea si recuperarea fmantarii acordate in conformitate cu 
prevederile prezentului contract." Astfel, sunt necesare inclusiv licenţa ANRSC si orice alte 
autorizaţi l/avize prevăzute de legislaţia in vigoare(Legea 51-2006 si Legea 230/2006) pentru 
Serviciul de iluminat public.

De asemenea, se vor respecta cerinţele prevăzute in manualele de intretinere si exploatare ale 
sistemului pus la dispoziţia operatorului, ca urmare a implementării celor doua proiecte si a 
cerinţelor de garanţie, pe durata de garanţie care este de 5 ani in cazul lucrarilor/10 ani in cazul 
corpurilor de iluminat si a sistemului de telegestiune, de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

După parcurgerea procedurii de transparenta decizionala. Serviciul va fi atribuit, numai după 
finalizarea procedurilor de recrutare de personal la SADP Zalau , operatorul SC Citadin 
Zalau SRL urmând a asigura continuitatea serviciului de iluminat in baza contractului in 
vigoare la aceasta data, pana ce serviciul din cadrul SADP Zalau va deveni operaţional 
(angajarea de personal).

Prevederile legale aplicabile serviciului sunt prevăzute, in principal, in următoarele 
acte normative :
- Legea 51/2006 republicata. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice;
- Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public;
- Ordinul 87/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;
- Ordinul 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; 
-Ordinul 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 
a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;

2. Impactul socio-economic:
-se va asigura continuitatea serviciului de iluminat public in Municipiul Zalau;
-se va recruta personal pentru gestionarea serviciului, la recrutare putând sa participe forţa de 
munca locala, inclusiv din cadrul operatorului SC Citadin Zalau SRL;
-se va asigura un serviciu de calitate, avand in vedere si proiectele de modernizare implementate;

3. Impactul financiar
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Finanţarea activitatilor serviciului de iluminat public ( atat activitatile de intretinere cat si cele 
de modernizare) se va face prin alocaţii bugetare, conform art 35 din Legea 230/2006, sub forma 
de subvenţii din bugetul local pentru acest serviciu.
Investiţiile vor fi realizate de operator in baza Unor documentaţii tehnico-economice realizate cu 
respectarea prevederilor HG 907/2016 si aprobate prin hotararea consiliului local, cu respectarea 
legii finanţelor publice locale.

Nivelul anual al lucrărilor planificate, atat pentru service cat si pentru investiţii va fi 
stabilit de către autoritatea publica locala, funcţie de bugetul care poate fi alocat pentru aceasta 
destinaţie, in fiecare an.

Raportat la volumul de activitate anual, estimam o valoare a activitatilor serviciului de 
iluminat public de 2 mii lei, din care 1.000.000 lei pentru modernizare (investiţii) si 1.000.000 
lei pentru activitatea de intretinere, exploatare si reparaţii curente.

4.Aspecte de natură juridică determinate de realizarea gestiunii directe a serviciului de 
ilumnat public prin SADP Zalău

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău,nr. 
45455/01.07.2021 atribuit direct operatorului SC Citadin Zalau SRL, prin HCL nr. 
205/01.07.2021, urmeaza sa Înceteze conform prevederilor art. 46, alin(1) , lit. b „in cazul in 
care interesul naţional sau local o impune prin denunţarea unilaterala de către delegatar", 
dar numai după ce Serviciul va deveni operaţional, prin asigurarea cu personal de specialitate, 
respectiv la data semnării Contractului de administrare a serviciului de iluminat public de către 
SADP Zalău.

Având in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare:
1. Realizarea gestiunii directe a serviciului public de iluminat public prin operatorul 

public Serviciul de Adiminstrare a Domeniului Public Zalau ( SADP), în condiţiile 
art.28, alin.2, lit.a din Legea 51/2006 republicata. Legea serviciilor comunitare de 
utilitati publice.

2. Aprobarea Caietului de sarcini ai serviciului public de iluminat public, prevăzut in 
Anexa nr.l.

3. Aprobarea Regulamentului serviciului public de iluminat public, prevăzut in Anexa 
nr.2.

4. Aprobarea Contractului de administrare a serviciului public de iluminat public 
prevăzut in Anexa nr.3

5. La data semnării Contractului de administrare a serviciului public de iluminat public 
cu operatorul SADP Zalau, încetează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
iluminat public în Municipiul Zalău, nr.45455/01.07.2021 atribuit direct operatorului SC 
Citadin Zalau SRL, prin HCL nr. 205/01.07.2021, potrivit art. 46, alin(l), lit. b.
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