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ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 135 
 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de 

iluminat public din aria administrativ-teritorială a Municipiului Tulcea, alegerea modalității 

optime de gestiune și a documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a Serviciului de 

Iluminat Public din Municipiul Tulcea, prin contract de delegare prin concesiune a serviciului de 

iluminat public al Municipiului Tulcea, încheiat conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
28 aprilie 2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 

alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din aria administrativ-teritorială a 

Municipiului Tulcea, alegerea modalității optime de gestiune și a documentației de atribuire 

aferentă procedurii de delegare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Tulcea, prin 

contract de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Tulcea, 

încheiat conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 

de servicii, cu modificările și completările ulterioare, proiect din iniţiativa consilierului local 
George ȘINGHI; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al consilierului local George ȘINGHI înregistrat cu 

nr. 15266/22.04.2021 și raportul Serviciului Gospodarie Municipală înregistrat cu nr. 

15268/22.04.2021; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 1 alin. (2), lit. f), art. 7,  art. 8 alin. (1) și (3) lit. d^1) și i), art. 29 alin. (1), (4), (7), 
(8) lit. b), alin. (9) – (11) și (13), art. 30 alin. (1) și art. 50 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 20 și art. 22 alin (5) 

din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 7 alin. (1), art. 8, alin. (2), art. 9 lit. a), art. 11 alin. (2), art. 16 din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 11, art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14, art. 15, art. 19 alin. (3), art. 20 și art. 73 din 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 

lucrări şi concesiunile de servicii aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; 

- art. 1 din Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală  nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al 

serviciului de iluminat public; 
-  art. 1 din Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al 

serviciului de iluminat public; 
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- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 61/25.02.2021 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de iluminat public din municipiul Tulcea; 

În temeiul art. 129, alin (2), lit. d) și alin. 7, lit. n), art. 136, alin. (1), art. 139,  
alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului 

de iluminat public din aria administrative-teritorială a Municipiului Tulcea, conform Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public din 

Municipiul Tulcea, prin  contract de concesiune de servicii cu o durată de 5 ani, cu respectarea 

procedurii de atribuire “procedură simplificată” în baza Legii nr. 100/2016 privind concesiunile 
de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art. 3 Se aprobă documentația de atribuire aferentă procedurii de delegare a Serviciului 

de Iluminat Public din Municipiul Tulcea, prin  contract de delegare prin concesiune a 

serviciului de iluminat public al Municipiului Tulcea, încheiat conform prevederilor Legii nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv proiectul contractului de delegare prin concesiune a 

serviciului de iluminat public al Municipiului Tulcea și caietul de sarcini, conform anexelor nr. 
2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art. 4 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Tulcea de a opera toate 

modificările necesare asupra documentației de atribuire în funcție de observațiile A.N.A.P., 

deciziile C.N.S.C./instanței de judecată, după caz. 

           Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Municipiului Tulcea prin Serviciul Gospodărie Municipală din cadrul Primăriei Municipiului 

Tulcea. 

           Art. 6 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 

prezenţi. 
 
 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                     Stere ŞACU 
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