
 
Nr. 22/ 17.03.2022 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Măgura, Regulamentului 

de organizare și funcționare, Caietului de sarcini și formei de gestiune ale Serviciului de 
iluminat public 

 
 
Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de  

.03.2022. 
Luând în dezbatere: 
a) Referat de aprobare nr. 2982/ 17.03.2022 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului 

Comunei Măgura, judetul Bacău; 
b) raportul de specialitate nr. 2983/ 17.03.2022 al dlui Cioineag Razvan – George 

– consilier asistent în cadrul Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, 
lucrări publice, disciplina în construcții; 

c) HCL nr. 31/19.06.2020 privind participarea Comunei Măgura la “Programul 
privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura 
de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului “Eficientizarea și 
modernizarea iluminatului public, Comuna Măgura, Județul Bacău 

d) Contractul-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a 
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public încheiat între S.C. DELGAZ 
GRID S.A. în calitate de PROPRIETAR și UAT Comuna Măgura, în calitate de Autoritate 
locală, care are ca obiect „folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice 
aparţinând Proprietarului pentru realizarea serviciului de iluminat public de către Autoritatea 
locală Comuna Măgura. 
             În baza temeiurilor juridice ale: 

a) art. 129 alin. (2) lit.c) și d), alin. (6) lit. a) și alin. (7) lit. n) din Ordonanta de 
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) art. 1 alin. (1), alin. (2) lit. f), art. 3, alin. (1), art. 8, alin. (1), alin. (2), lit. d) si lit. i), 
art. 22, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (3), alin. (4) si art. 29 -32  din Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) art. 4, art. 6, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 lit. f) , art. 16, alin. (1) lit. a), alin. (2) art. 
si 18 alin. (3), art. 19 si art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea serviciului de iluminat public nr. 
230/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru al serviciului de iluminat public; 

e) Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea 
Caietului de sarcini - cadru al serviciului de de iluminat public. 

f) art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 
273/2006 privind finantele publice locale. 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Măgura. 

În temeiul prevederilor art.133 alin. (2), art. 134 alin. (4) , art.136 alin.(1) și alin. (8), 
art.139 alin. (3) lit. d), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 alin. (1) si art. 243 
alin.(1) lit. a) şi b) din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ 
 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 
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Art.1. – Se aprobă înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Măgura, județul 
Bacău. 

Art.2. – Se aproba Studiul de oportunitate Serviciului de iluminat publical comunei Măgura, 
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de iluminat 
public al comunei Măgura, județul Bacău, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. – Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al Serviciului de iluminat public al comunei 
Măgura, județul Bacău, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. – Se aprobă forma de gestiune delegată a Serviciului de iluminat public al 
comunei Măgura, județul Bacău. 

Art.6. – Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura 
prin aparatul de specialitate.  

Art.7. – Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura, Companiei Nationale de 
Investitii, Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                     
 
Nr. 
Din      .03.2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de        . 
Hotărâre adoptată azi    .03.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri 
prezenţi.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 

   …………………….………………………… 
 
PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL C O M U N Ă  

   ……………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 
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Nr. 2982/ 17.03.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al 

comunei Magura, aprobarea Studiului de oportunitate, a Regulamentului de organizare 
si functionare, a Caietului de sarcini si aprobarea darii in administrare prin gestiune 

delegata a Serviciului de iluminat public 
 
Avand in vedere: 
- prevederile art. 1 alin. (1), alin. (2) lit. f), art. 3, alin. (1), art. 8, alin. (1), alin. (2), lit. d) si lit. 
i), art. 22, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (3), alin. (4) si art. 30, alin. (1) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 4, art. 6, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 lit. f) , art. 16, alin. (1) lit. a), alin. (2) art. 
si 18 alin. (3), art. 19 si art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea serviciului de iluminat public nr. 
230/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru al serviciului de iluminat public; 
- prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea 
Caietului de sarcini - cadru al serviciului de de iluminat public. 
- art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 
privind finantele publice locale,  
- HCL nr. 31/19.06.2020 privind participarea Comunei Măgura la “Programul privind 
sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura 
de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului “Eficientizarea și 
modernizarea iluminatului public, Comuna Măgura, Județul Bacău 
 
Avand in vedere faptul ca, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a stabili si 
de a aplica strategia pe termen mediu si lung pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea 
serviciilor de iluminat public, tinand seama de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, 
de programele de dezvoltare economic-sociala a localitatilor si de cerintele serviciului de 
iluminat public, de evolutia acestora, precum si de folosirea tehnologiilor cu consumuri 
energetic reduse si emisii minime de noxe; 
Tinand seama de necesitatea efectuarii unor actiuni ample de reabilitatre, modernizare 
sistemului de iluminat public; 

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea situatiei actuale a conditiilor 
de viata si ridicarea gradului de confort pentru locuitorii comunei Magura, in conformitate cu 
domeniul prioritar – iluminat public. 

În acest context, se propune a se aproba proiectul de hotărâre prezentat mai sus. 
 Văzând prevederile OUG 57/2019, potrivit căreia consiliul local hotărăşte, în condiţiile 
legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa, asigurând funcționarea unității 
administrativ teritoriale supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma 
prezentată.  

Fata de cele aratate mai sus, va supun spre analiza si adoptare proiectul de hotarare la 
care m-am referit mai sus in vederea confirmarii si stabilirii identității pentru bunul de mai sus, 
bun ce aparține domeniului public al comunei Magura, judetul Bacau . 
   

PRIMAR, 
Costrăș Iordache 
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Nr. 2983/ 17.03.2022 
 
 

RAPORT de specialitate 
la proiectul de hotarare privind privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al 

comunei Magura, aprobarea Studiului de oportunitate, a Regulamentului de organizare 
si functionare, a Caietului de sarcini si aprobarea darii in administrare prin gestiune 

delegata a Serviciului de iluminat public 
 
 

 Compartimentul urbanism-cadastru-agricol din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului reprezentat prin: dl. Cioineag Razvan - George – consilier asistent,  a studiat 
necesitatea înfiinţarii Serviciului de iluminat public al comunei Magura, aprobarea Studiului de 
oportunitate, a Regulamentului de organizare si functionare, a Caietului de sarcini si aprobarea 
darii in administrare prin gestiune delegata a Serviciului de iluminat public. 

Avand in vedere necesitatea de extindere, dezvoltare si modernizare a serviciilor de 
iluminat public si tinand seama de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si 
dezvoltarea economic-sociala a localitatii si cerintele serviciului de iluminat public consider ca 
este oportun acest demers in vederea imbunatatirii situatiei actuale a conditiilor de viata si 
ridicarea gradului de conform pentru locuitorii comunei Magura. 
Conform Legii 51/2006 Gestiunea Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor 
operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi: 
a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de 
autorităţile deliberative ale acestora; 
b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau judeţean 
ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean, existente la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-
teritoriale, în calitate de asociat sau de acţionar unic; 
c) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu capital social privat; 
d) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu capital social mixt. 
Autoritatea publica locala a depus eforturi de remediere a situatiei deficitare prin depunerea 
unei cereri de finantare, pe raza comunei desfășurându-se o investitii în modernizarea și 
extinderea sistemului de iluminat public, respectiv “Eficientizarea si modernizarea iluminatului 
public, comuna Magura, judetul Bacau”, prin care vor fi montate pe stalpii existenti si înlocuite 
un număr de 876 aparate de iluminat cu altele noi, performanțe, ce utilizează tehnologia LED.  

În acest context, se propune a se aproba proiectul de hotărâre prezentat mai sus. 
 Văzând prevederile OUG 57/2019, potrivit căreia consiliul local hotărăşte, în condiţiile 
legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa, asigurând funcționarea unității 
administrativ teritoriale supun aprobării dumneavoastră, proiectul de hotărâre în forma 
prezentată.  

 
 

CONSILIER ASISTENT 
CIOINEAG RAZVAN - GEORGE 


