
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

- privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public în oraşul
Boldeşti-Scăeni

Având în vedere :
- referatul de aprobare înregistrat sub nr. 14981/09.07.2021, prin care

primarul oraşului Boldeşti-Scăeni propune stabilirea modalităţii de gestiune a
serviciului de iluminat public în oraşul Boldeşti-Scăeni;

- raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat sub
nr.14982/9.07.2021;

- dispoziţiile art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) din Constituţia
României, republicată;

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,
republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
- Regulamentul-Cadru al serviciului de iluminat public aprobat prin Ordinul

nr. 86/2007 al Președintelui A.N.R.S.C.;
- avizul secretarului general, înregistrat sub nr. 15495/15.07.2021;
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 2 – dezvoltarea economico-

socială şi de mediu, cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern
respective, administrarea domeniului public şi privat, gestionarea serviciilor de
interes local;

- art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7), lit. „n”,  art. 139 alin. (1) şi 196 alin (1)
lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al oraşului Boldeşti-Scăeni adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a
serviciului de iluminat public în oraşul Boldeşti-Scăeni, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public în oraşul
Boldeşti-Scăeni, conform anexei nr.2.

Art.3. (1) Se stabileşte "gestiunea delegată” ca modalitate de organizare şi
funcţionare a serviciului de iluminat public în oraşul Boldeşti-Scăeni.

(2) Delegarea gestiunii se va face prin procedurile de achiziție publică
prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.4. Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din rezenta hotărâre.



Art.5. Primarul oraşului Boldeşti-Scăeni, prin Serviciul Patrimoniu Local,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Patrimoniu Local şi se
aduce la cunoştinţă prin afişarea la sediul Primăriei şi pe site-ul instituţiei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CĂRPUŞOR SANDA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

TUDOR FLORINA NELI

Boldeşti-Scăeni, 22.07.2021
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1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul

1.3. Titularul studiului

“Studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de
delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pentru intregul sistem de
iluminat public ORASUL BOLDESTI - SCAENI”

Proiectul va fi implementat in judetul Prahova, ORASUL BOLDESTI - SCAENI.

Datele de identificare ale titularului investitiei:

Denumirea legala completa
(numele organizatiei):

ORASUL BOLDESTI -
SCAENI

Statutul legal UAT
Adresa oficiala Strada Calea Unirii nr.67

Situl organizatiei http://pbsinfoprimarie.ro

1.4. Necesitatea elaborarii studiului de oportunitate

Beneficiarul si titularul studiului este ORASUL BOLDESTI - SCAENI.
Obiectul prezentului studiu de oportunitate îl constituie analiza situației actuale a
serviciului de iluminat public din orasul Boldesti Scaeni și fundamentarea necesității și
oportunității delegării, prin concesionare, prin licitaţie publică deschisă a gestiunii
serviciului.
Studiu de oportunitate reprezintă analiza tehnico-economică şi de eficienţă a costurilor de
operare pentru prestarea/furnizarea serviciului precum şi pentru administrarea şi
exploatarea sistemului de iluminat public şi cuprinde următoarele elemente:

 situaţia tehnică şi economico-financiară actuală a serviciului;
 investiţiile considerate necesare pentru îmbunătăţirea calitativă şi

cantitativă,modernizarea şi extinderea serviciului;
 motivaţia tehnică şi economico-financiară care justifică delegarea gestiunii;
 nivelul minim al redevenţei;
 durata estimată a contractului de delegare.

Sistemul de iluminat public este ansamblul tehnologic şi funcţional format din puncte de
aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau
aeriene, fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console,
corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de
comandă, automatizare şi măsurare, utilizate cu scopul realizării unui mediu luminos
confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a
circulaţiei rutiere şi pietonale, a unei activităţi, a unui eveniment cultural-sportiv, a unui efect
estetic-arhitectural şi altele.

În acord cu dispozițiile art. 4 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, sistemul
reprezintă o componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a fiecărei unități administrativ-
teritoriale, care în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități public nr. 51/2006,

1. DATE GENERALE



STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREASERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC DIN ORASUL BOLDESTI - SCAENI

3

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 12 martie 2006, aparţine
proprietăţii publice a acesteia.

Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea
unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:

o îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din ORASUL BOLDESTI - SCAENI;
o optimizarea consumului de energie;
o garantarea permanenţei în funcţionarea iluminatului public;
o realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a

contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract
(structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectival prestaţiei
şi vor fi în conformitate cu prevederile legale);

o administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a
banilor publici;

o ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
o creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul

comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și
pietonale;

o susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;
o punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și

peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive, a
sărbătorilor legale sau religioase;

o funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă
economică a infrastructurii aferente serviciului;

o nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui
standard unitar calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate;

o dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;
o liberul acces la informații privind aceste servicii publice;
o transparență, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor.

Eficiența serviciului de iluminat public influențează în mod direct mediul economic și social al
unității administrativ-teritoriale. Calitatea iluminatului ca și serviciu comunitar poate determina în
mod cert creșterea nivelului de siguranță la nivel local, descurajând săvârșirea de infracțiuni și
contravenții în spațiul public. La nivelul întregii țări s-a manifestat în ultimii ani o preocupare
deosebită în privința optimizării acestui serviciu, fiind verificate constant opțiunile autorităților
locale pentru implementarea unor sisteme complexe de gestiune a iluminatului public, în paralel
cu dezvoltarea unei infrastructuri pentru supravegherea video din municipiile reședințe de județ.

Infrastructura iluminatului public poate fi utilizată și în scopul implementării structurilor pentru
supraveghere video a zonelor comunitare cu risc ridicat pentru producerea de infracțiuni sau
contravenții. În asemenea condiții, prima etapă pentru atingerea climatului de siguranță specific
unei comunități europene îl reprezintă îmbunătățirea calității iluminatului public.

În acord cu cele expuse, un sistem de iluminat public deficitar impietează elementelor de
securitate ce activează zilnic în comunitate (poliție, jandarmerie, agenți de securitate ai
companiilor private), afectând chiar și eficacitatea unei soluții de supraveghere video. Din
perspectiva securității comunității, efectul imediat al unui iluminat public ineficient este
suprasolicitarea personalul disponibil însărcinat cu activitatea de prevenție a faptelor
antisociale, fie ele infracționale sau contravenționale. Iluminatul public poate conduce așadar la
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creșterea gradului de monitorizare activă sau pasivă a spațiilor publice din cadrul comunității,
ajutând la prevenirea și combaterea infracțiunilor si criminalității, sporind eficiența intervențiilor
operative în cazul unor amenințări la adresa integrității persoanelor sau a bunurilor proprietate
publică sau privată.

Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește în cuprinsul art. 8 alin. o competență
exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării, coordonării,
monitorizării și controlului funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul unităților
administrativ-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și atributul
dezvoltării, modernizării, administrării și exploatării serviciului de iluminat public astfel încât
parametrii reali ai acestui serviciu să fie în acord cu principiile enunțate în art. 9 și art. 10 din
cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodărire Comunală.

Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate așadar ope legis să asigure gestiunea
serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială,
având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin
contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul
gestiunii directe și implicit prin legislația menționată anterior.

Aceeași competență exclusivă în domeniul iluminatului public este stabilită și prin prevederile
Regulamentului cadru al Serviciului de iluminat public din Ordinul nr. 86 din 20/03/2007 al
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală,
respectiv, în art. 4 alin. (1): “înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul
funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi
înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat
public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale”.

În conformitate cu prevederile art. 10, lit. d din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public,
în sarcina autorităților administrației publice locale intră adoptarea/emiterea
hotărârilor/dispozițiilor privind darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului de
iluminat public, precum și încredințarea exploatării bunurilor aparținând patrimoniului public sau
privat al localităților, aferente serviciului, conform prevederilor legale in vigoare. Dispozițiile art.
10 lit. d) din Lege sunt prevăzute în mod complementar celor de la lit. h) a aceluiași articol,
unde se prevede o responsabilitatea autorității publice locale în privința gestionării contractului
de delegare a gestiunii serviciului, astfel încât în ipoteza nerespectării obiectivelor stabilite prin
convenția în cauză, prin regulament, caiet de sarcini sau chiar lege, autoritatea să aibă
posibilitatea denunțării unilaterale. Totodată, autoritatea publică care adoptă soluția delegării
serviciului are obligația de a verifica respectarea permanentă a indicatorilor de performanță ai
serviciului de către persoana juridică care a preluat gestiunea.

În mod similar, atribuțiile autorității publice locale în privința iluminatului public atunci când se
optează pentru formula delegării gestiunii se regăsesc și în art. 4 alin.2 din Ordinul nr. 86 din
20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire
Comunală, evaluarea activității din domeniu fiind realizată pe criterii de competitivitate și
eficiență economică și managerială, “având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de
performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea
de dare în administrare, în cazul gestiunii directe”.

În definitiv, norma legală menționată stabilește în art. 4 alin. 3 că în vederea asigurării criteriilor
de performanță ale sistemului de iluminat așa cum au fost menționate anterior, indiferent de
forma de gestiune, “autoritățile administrației publicelocale vor urmări obținerea unui serviciu de
iluminat public corespunzător interesului general al comunităților locale pe care le reprezintă, în
conformitate cu legislația în vigoare si cu reglementările C.I.E”.
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Gestiunea serviciului de iluminat public se poate realiza prin două modalități:

 gestiunea directă;

 gestiunea delegată.

Este de subliniat faptul că toate activitățile specifice serviciului de iluminatpublic, indiferent de
forma de gestiune adoptată, se organizează și se defasoară în conformitate cu prevederile
regulamentului-propriu și ale caietului de sarcini, elaboratesi aprobate de consiliul local, în baza
regulamentului-cadru și a caietului de sarcini- cadru al A.N.R.S.C.
Gestiunea directă presupune asumarea nemijlocită de către autoritatea publică locală a
sarcinilor și responsabilitatilor cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, coordonarea,
administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării serviciului de iluminat public.

Gestiunea delegată presupune transferul din partea autorităților administrației publice locale, în
baza unui contract de delegare a gestiunii (contract de concesiune), unuia sau mai multor
operatori cu statut de societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile si
responsabilitățile proprii cu privire la prestarea, exploatarea și administrarea sistemului de
iluminat public.

1.5. Structura actuala a sistemului de iluminat public

In prezent serviciul de iluminat public al ORASULUI BOLDESTI - SCAENI este gestionat astfel:
- Conform contractului nr. R 103328/30.03.2018, societatea de distributie a energiei electrice
Muntenia Nord SA permite primariei orasului Boldesti Scaeni folosirea infrastructurii sistemului
de distributie a energiei electrice apartinanad proprietarului (Societatea de Distributie a
Energiei Electrice Muntenia Nord SA) pentru realizarea serviciului de iluminat public de catre
Autoritatea locala pe teritoriul orasului Boldesti Scaeni, pe durata existentei infrastructurii
sistemului, cu titlu gratuit
- Conform contractului de prestare de servicii nr. 6/26.02.2020 incheiat intre orasul Boldesti-
Scaeni si SC General MEEL ELECTIC SRL, prestatorul se obliga sa realizeze servicii de
„Service Iluminat Public in orasul Boldesti – Scaeni” cu aplicabilitate pana la data de
28.02.2022.

Serviciul de iluminat public este constituit din :

a) Infrastructura pusa la dispozitie de Societatea de Distributie a Energiei
Electrice Muntenia Nord SA, conform tabelului e mai jos:

Documentatie tehnica a sistemului de distributie a energiei electrice si a sistemului de
iluminat public din orasul Boldesti-Scaeni (Electrica)

PT CIRCUIT NR
LAMPI TIP CONDUCTOR NR STALPI

TIP BUC

PT 1088
SCAENI

DN1A CIRCUIT
MIXT 9 TYIR 50+35 -760 m

SE4 3
SE10 2
SC10005 14

PT 1078
SCAENI

ISLAZ CIRCUIT
MIXT 13

3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat
public  35AL-520m); TYIR 50+35 -

120 m

SE4 7
SE10 5
SC10005 12

DN1A CIRCUIT
MIXT 3 TYIR 50+35 -520 m SE4 2

SE10 8
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SC10005 2

PT 1043
SECIU

CROITORESTI
CIRCUIT MIXT 15

3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat
public  35AL-275m); TYIR 50+35 -

240 m

SE4 9
SE10 7
SC10005 4
LEMN 2

MAGAZIN
CIRCUIT MIXT 43

3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat
public 35AL-2400m);TYIR 50+35-

160m

SE4 27
SE10 21
SC10005 2
SL 20

PT 1048
SECIU

GALMEIA
CIRCUIT MIXT 28

3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat
public 35AL-1460m);TYIR 50+35-

400m

SE4 26
SE10 22
SC10005 1

MAGAZIN
CIRCUIT MIXT 17

3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat
public 35AL-740m);TYIR 50+35-

400m

SE4 15
SE10 10
SL 5

ATARNATI
CIRCUIT MIXT 24 3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat

public 35AL-1400m);TYIR 50+35-
240m

SE10 26
SE4 51
SC10005 7
SM 5

PT 1005
SCAENI

GARII CIRCUIT
MIXT 32 3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat

public 35AL-1800m)

SE4 19
SE11 13
SC10005 7
SL 2

PADURII CIRCUIT
MIXT 48 TYIR50+35-2600m

SE4 33
SE11 25
SC10005 4
SL 2

MORII CIRCUIT
MIXT 14 3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat

public 35AL-800m)
SE4 12
SE11 7
SC10005 1

PT 1044
SCAENI

CIRESULUI
CIRCUIT MIXT 35

3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat
public 35AL-460m)

SE4 34
SE11 23
SL 4

TYIR 16+25-120m
TYIR 15+35-1820m

MORII CIRCUIT
MIXT 40 3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat

public 35AL-2160m)
SE4 19
SE11 33
SC10001 2

PT 1042
SCAENI

DISTILARIEI
CIRCUIT MIXT 6 3X50AL+1X50AL+1X35AL(Iluminat

public 35AL-560m)
SE4 7
SE11 7

DN1A CIRCUIT
MIXT 6 TYIR 50+35-360m (Iluminat public

35AL-625m)
SL 5
SC10001 4
SC10005 2

GARA CIRCUIT
MIXT 35

3X50AL+1X50AL+1X35AL(ILUMIN
AT PUBLIC 35AL-1950m)TYIR

50+35-480m

SE4 35
SE10 23
SC10001 4
SL 2

PT 1096 DN1A CIRCUIT 29 3X50AL+1X50AL+1X35AL SE4 18
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BOLDEST
I

MIXT (ILUMINAT PUBLIC 35AL -1450 m) SE10 6
SC10005 14

Petrolistului Circuit
Mixt 19 3X50AL+1X50AL+1X35AL

(ILUMINAT PUBLIC 35AL -950 m)
SE4 6
SE10 5
SC10005 14

PT 1085
SCAENI

GARA CIRCUIT
MIXT 12 3X50AL+1X50AL+1X35AL

(ILUMINAT PUBLIC 35AL -1700 m)
SE4 14
SE10 2
SE11 4

FALANSTERULUI
CIRCUIT MIXT 38

TYIR 3X50AL+1X50AL+1X35AL
(ILUMINAT PUBLIC 35AL - 300m)

TYIR50+35-820m

SE4 26
SE10 13
SE11 19
METAL 4
LEMN 5

VIILOR CIRCUIT
MIXT 25

3X50AL+1X50AL+1X35AL
(ILUMINAT PUBLIC 35AL - 1200m)

TYIR 50+35-771m

SE4 28
SE10 10
SE11 14

PT 1206
BOLDEST

I

VICTORIEI
CIRCUIT MIXT 20

3X50AL+1X50AL+1X35AL
(ILUMINAT PUBLIC 35AL - 640m)

TYIR 50+35-660m

SE4 15
SE10 6
SE11 10
SC10005 2
METAL 5

PT 1081
SECIU

SECIU CIRCUIT
MIXT 50 3X50AL+1X50AL+1X35AL

(ILUMINAT PUBLIC 35AL - 2250m)

SE4 26
SE11 11
SE10 19
METAL 8

PT 1186
BOLDEST

I

POIENILOR
CIRCUIT MIXT

22 3X50AL+1X50AL+1X35AL
(ILUMINAT PUBLIC 35AL - 1780m)

SE4 20
SE10 12
SE11 6
LEMN 9

CALEA UNIRII
CIRCUIT MIXT 28 3X50AL+1X50AL+1X35AL

(ILUMINAT PUBLIC 35AL - 2000m)

SE4 41
SE10 2
SE11 10

LEVANTICA
CIRCUIT MIXT 3 TYIR 50+35 -280m SE4 5

SE11 2

PT 1053
BOLDEST

I

CALEA UNIRII
CIRCUIT MIXT 20

3X50AL+1X50AL+1X35AL
(ILUMINAT PUBLIC 35AL - 960m)

TYIR50+35 - 120 m

SE4 14
SE10 2
SE11 8

NISIPURILOR
CIRCUIT MIXT 58

3X50AL+1X50AL+1X35AL
(ILUMINAT PUBLIC 35AL - 1600m)

TYIR50+35 - 450 m

SE4 38
SE10 2
SE11 10
SL 4

BISERICA
CIRCUIT MIXT 37

3X50AL+1X50AL+1X35AL
(ILUMINAT PUBLIC 35AL - 640m)

TYIR50+35 - 560 m

SE4 12
SE11 8
SE10 5
METAL 6

PT 1123
BOLDEST

I
CALEA UNIRII

STADION
CIRCUIT MIXT

58
3X50AL+1X50AL+1X35AL

(ILUMINAT PUBLIC 35AL - 1440m)
TYIR50+35 - 470 m

SE4 24
SE11 12
SE10 8
METAL 9

787
121

7
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b) Infrastructura de iluminat public, proprietatea orasului Boldesti – Scaeni,
conform situatiei prezentata mai jos:

Inventarul stâlpilor de iluminat aflați in proprietatea orașului Boldești-Scăeni la data de
23.05.2018

1 Poienilor lemn 7
2 Calea Unirii- Cimitir Scaeni Parc 700 metal 24
3 Prunilor metal 3
4 Sportivilor metal 3
5 Stadionului (razoare) metal 5
6 Primarie parcari-Aleea Clubului metal 16
7 Intrarea Soarelui metal 2
8 Intrarea Serei metal 2
9 Cuartului metal 1
10 Parc Central Boldesti metal 9
11 Victoriei extindere Ene Marcel beton 4
12 Liceului extindere beton 4
13 Gloriei beton 17
14 Centru Scaeni+Parc Agrisol Scaeni metal 6
15 Morii beton 18
16 Parc Balaca metal 8
17 Atarnati metal 21

total 150
c) Infrastructura realizata in cadrul proiectului Modernizare sistem iluminat

public în ORAȘUL BOLDEȘTI SCĂENI, JUDEȚUL PRAHOVA”, conform
tabelului de mai jos:

Lămpi aferente proiectului „Modernizare sistem iluminat public în ORAȘUL BOLDEȘTI
SCĂENI, JUDEȚUL PRAHOVA“

Nr.
Crt.

Denumire
Strada

Total AIL-LED
montate

1 Calea Unirii 127
2 Strada Petrolistilor 27
3 Strada Bucovului 55
4 Strada Podgoriei 18
5 Aleea Clubului 11
6 Strada Victoriei 44
7 Strada Fagului 24
8 Strada Industriei 26
9 Strada Morii 24

10 Strada Dealului 32
11 Strada Stadionului 25
12 Strada Viilor 28

441

Prin analiza documentatiilor existene la nivelul UAT, sistemul de iluminat public din
ORASUL BOLDESTI - SCAENI, are urmatoarele componente:

APARATE DE ILUMINAT, CONFORM TABEL ANEXAT
RETEA ELECTRICA
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Tip retea Nr. km

Rețea electrică iluminat public 61,85

PUNCTE DE APRINDERE 14

In conformitate cu prevederile contractului nr. R 103328/30.03.2018, societatea de
distributie a energiei electrice Muntenia Nord SA este proprietara sistemului de distribuitie
energie electrica, cu exceptia clemelor si implicit a contactelor electrice, coloanelor de
alimentare cat si a corpurile de iluminat puroprietatea autoritatii publice - oras Boldesti
Scaeni.

Operatorul unui serviciu de iluminat public trebuie să asigure:
o respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena

şi protecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului
de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor;

o exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie
de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

o respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de
delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi
precizaţi în regulamentul serviciului de iluminat public;

o întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de
iluminat public;

o furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a
informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează
serviciul de iluminat public, în condiţiile legii;

o creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin
reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materiale şi
materii, energie electrică şi prin modernizarea acestora;

o prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza unităţii
administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau
contract de delegare a gestiunii;

o personal de intervenţie operativă;
o conducerea operativă prin dispecer;
o înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor;
o analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi

stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor,
încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipă;

o elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de
energie electrică şi pentru raţionalizarea acestor consumuri;

o realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la
funcţionarea economică a instalaţiilor de iluminat public;

o statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora;
o instituirea si gestionarea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi

raportare privind reclamaţiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea
serviciilor;

o soluționarea operativă a incidentelor;
o funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

2. GESTIONAREA SI ADMINISTRAREA SERVICIULUI
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o evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat
public;

o aplicarea de metode performante de management care să conducă la
funcţionarea cât mai bună a instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor
de operare;

o elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii
şi cu terţi şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;

o executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii
care vizează funcţionarea economică şi siguranţa în exploatare;

o iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi
pentru îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale sistemului de
iluminat public;

o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru
prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în
administrare;

o alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

Operatorul are obligatia să îndeplinească și gestionarea consumului de energiepentru
sistemul de iluminat public ce implică asumarea următoarelor atributii:

o monitorizarea și raportarea consumului de energie;
o optimizarea și reducerea cheltuielilor de întreținere și mentenanță, ca și

costuri de operare aferente sistemului de iluminat public;
o aplicarea măsurilor de eficiență energetică conform legislației și

reglementărilor în vigoare aplicabile elementelor infrastructurii SIP.

Obligațiile operatorului sunt înscrise în cuprinsul contractului de delegare agestiunii
serviciului de iluminat public in ipoteza gestiunii delegate, respectiv, în contractul de
administrare în ipoteza gestiunii directe. Cuprinsul prevederilor din aceste documente
trebuie să fie în acord cu legislația incidentă, respectiv, cu regulamentul cadru adoptat de
ANRSC prin Ordinul nr. 86/2007, precum șiregulamentul autorității publice locale privind
iluminatul public.

Pe de altă parte, răspunderea personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în
regulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmeşte pe baza
regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public). În caietele de sarcini se vor
preciza condiţiile de realizare a reparaţiilor (curente şi capitale), a investiţiilor precumşi
a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi
decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei
publice locale şi operator.

Gestionarea si administrarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât
sa se realizeze:

o verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de
joasă tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor
de iluminat;

o corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
o controlul calităţii serviciului asigurat;
o întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
o menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de

iluminat public;
o măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului

de iluminat public;
o întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare

realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;
o respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
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o funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
o respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
o respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei

publice locale, în condiţiile legii;
o funcţionarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv

reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;
o menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a

acestora, prin urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice,
echipamentelor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale,
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente;

o îndeplinirea indicatorilor de performanță și calitate ai serviciului prestat,
specificaţi în regulamentul serviciului;

o încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de
schimb, prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale
în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;

o dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficiență a sistemului de iluminat
public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de
către consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea
administraţiei publice locale;

o un sistem prin care sa poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi
informaţii privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta
siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanță ai serviciilor de
iluminat;

o asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi
în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului
de iluminat public;

o urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta aprobaţi pentru
serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei
proceduri specifice;

o instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la
reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările
survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile
calendaristice de la data încredinţării serviciului de iluminat public va
prezenta autorităţii administraţiei publice locale modul de organizare a
acestui sistem;

o informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a
reparaţiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

Serviciul de iluminat public include pentru urmatorii 5 ani urmatoarele elemente:

Nr.
crt

Activitati

1 Intretinerea si mentinerea sistemului de iluminat
public pe perioada celor 5 ani

2 Iluminatul festiv realizat anual in perioada de sarbatori / 5 ani prin servicii de
montare/demontare echipamente

3 activităţi conexe serviciului de iluminat public, precum demontarea/demolarea,
recuperarea / relocarea unor elemente ale sistemului de iluminat public sau
eficientizarea serviciului de iluminat public.
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În prezent serviciul de iluminat public al ORASULUI BOLDESTI - SCAENI este asigurat de
Serviciul Patrimoniu Local - ORASUL BOLDESTI - SCAENI si se concretizeaza prin
efectuarea de act iv i ta t i  de serv ice la retelele de iluminat public in baza unui contract cu o
companie privata

Consumul de energie electrica pentru sistemul de iluminat public in orasul Boldesti-Scaeni,
perioada iunie 2020 - mai 2021

Nr.crt. LUNA Consum energetic (kwh) Valoarea platita (lei)
1 Jun-20 24608 16884.51
2 Jul-20 24460 16782.41
3 Aug-20 26974 18507.22
4 Sep-20 17561 12048.73
5 Oct-20 28232 20503.51
6 Nov-20 29065 20167.83
7 Dec-20 28874 20102.32
8 Jan-21 31484 21267.59
9 Feb-21 28116 18947.22

10 Mar-21 47232 37091.51
11 Apr-21 31535 21638.52
12 May-21 23420 15588.22

In momentul de fata autoritatea publica asigura  intretinerea sistemului prin
executarea de lucrari cu o companiecare executa interventiile curente, fara insa sa existe
un plan de actiune pentru urmatorii 5 ani.

Legea nr. 230/2006 nu cuprinde prevederi speciale în privința teritoriului în
reglementarea celor două modalități de gestiune a serviciului de iluminat public. Cu toate
acestea, subliniem faptul că în privința gestiunii directe a serviciului de către autoritatea
administrativă publică toate sarcinile și obligațiile acesteia sunt impuse prin referire la
întreg teritoriul comunității, fiind obligatoriu să fie respectate în mod constant și uniform
principiile de funcționare a serviciului, precum și a tuturor celorlalte exigențedin lege și
din Ordinul nr. 86/2007 al ANRSC.

Pe de altă parte, în privința delegării de gestiune a serviciului de iluminat public,
Legea nr.230/2006 prevede posibilitatea ca prin acordul de voință dintre autoritatea
publică locală și persoana juridică delegată, obiectul contractului să facă referire la un
anumit teritoriu. În ipoteza aceasta, în funcție de specificul serviciului de la nivelul
comunității locale se impune ca pentru buna gestionare a acestuia, implicit pentru a avea
posibilitatea reală de a atinge indicii de performanță și obiectivele stabilite prin
Regulamentul Cadru al ANRSC nr. 86/2007, să fie luată în calcul posibilitatea ca prin
delegarea de gestiune către un operator să se ajungă la o soluție de eficiență sporită in
asigurarea serviciului pentru beneficiari.

Situatia privind sistemul de iluminat este prezenta in tabelul anexat

4. ARIA TERITORIALĂ DE DESFĂȘURARE A SERVICIULUI DE
ILUMINAT PUBLIC

3. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ACTUALĂ A
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
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Investițiile recomandate pentru îmbunătățirea sistemului de iluminat public sunt cele
necesare pentru aducerea și menținerea lui la nivelul criteriilor standardului SR EN
13201, atât în ceea ce privește performanțele cerute, cât și instrumentele necesare
pentru a fi atinse, verificate periodic și păstrate în cadrul parametrilor legali.

Prin prezentul studiu de oportunitate se recomanda ca viitoarele investiții să fie alocate
pentru:

1. întocmirea hărții sistemului de iluminat public în format electronic;
2. întocmirea planului de iluminat general in ORASUL BOLDESTI - SCAENI;
3. modernizarea sistemului de telegestiune a iluminatului public prin

introducerea de solutii inteligente de gestiune si operare și modernizarea echipamentelor
de comandă, automatizare, măsură și control din punctele de aprindere

4. extinderea sistemului de iluminat în zonele în care lipsește, acolo unde este
deficitar sau în zonele noi ale orasului;

5. înlocuirea stâlpilor deteriorati aflati in proprietatea orasului;
6. înlocuirea treptată și în măsură posibilităților financiare a tuturor corpurilor de

iluminat clasice cu echivalente cu surse LED, după realizarea studiilor luminotehnice
care să ateste economia de energie realizată;

În ceea ce priveste introducerea aparatelor de iluminat performante cu tehnologie
LED, un calcul rapid, care evaluează economia de energie electrică la nivelul întregului
oras, in cazul ipotetic al trecerii generalizate la iluminatul cu surse LED de mare putere
evidentiaza o posibila economie de energie electrica si implicit decosturi de minim 60%
anual.

Desigur, acesta este un calcul ipotetic, efectuat pe baza unor informații generale.
În realitate trebuie ținut cont de mai multe aspecte (performanțele diferite ale fiecărui
model de aparat de iluminat, particularitățile fiecărei zone de iluminat etc.). În practică, se
recomandă efectuarea unor studii tehnico-economice mai detaliate care sa preceadă
luarea unor decizii ce pot constitui teme precise pentru viitorul iluminatului în ORASUL
BOLDESTI - SCAENI și pot fi înglobate în viitorul plan general de iluminat.

Sistemul de Telegestiune pentru iluminatul public
Infrastructura pentru iluminat public are un rol vital in asigurarea securitatii in

functionarea sistemelor si derularea proceselor economice, sociale, politice ale unei
localitati. Acest tip de infrastructura are o vulnerabilitate sporita la amenintarile directe,
fiind parte a unui intreg sistem de management pentru localitate, afectand direct viata si
siguranta cetatenilor.

Conform normelor europene, o infrastructura critica se defineste astfel:
„instalatiile fizice si tehnologice ale informatiei, retelele, serviciile si activele care, in
caz de oprire sau de distrugere, pot sa produca incidente grave asupra sanatatii,
securitatii sau bunastarii economice a cetatenilor sau activitatilor guvernelor statelor
member”.

5. INVESTIȚII NECESARE PENTRU MODERNIZAREA,
ÎMBUNĂTĂȚIREA CANTITATIVĂ, CALITATIVĂ ȘI EXTINDEREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
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Conform legislatiei romanesti iluminatul public este considerat “Infrastructura
Critica” ce are 3 componente care trebuie protejate de vulnerabilitati si amenintari
exterioare:

 Componenta interioara care este parte integranta a infrastructurii:
corpurile de iluminat, punctele de aprindere;

 Componenta exterioara care se refera la tehnologia de comunicatie intre
partea integrata ( corpurile de iluminat, punctele de aprindere ) si interfata
din care se dau comenzile;

 Componenta de interfata care defineste platforma folosita pentru control,
monitorizare, raportare si coordonare a intregii infrastructui de iluminat
public.

Orasele devin aglomerari urbane din ce in ce mai populate si nevoia de siguranta
si comfort a cetateanului devine din ce in ce mai prioritara pentru autoritatea locala.
Iluminatul public, ca parte a intregului sistem de infrastructura critica a unui oras
prezinta urmatoarele provocari pentru administratia locala:

a) Sustenabilitate
i. tendinta de a identifica si implementa un sistem de telegestiunepentru

a avea un oras “eco” ;
ii. implementarea unui sistem de telegestiune care sa asigure o minima

reducere a consumului de energie cu 60% fata de solutia actuala;
iii. folosirea unor corpuri de iluminat cu amprenta redusa de CO2

b) Revolutia tehnologica
iv. Infrastructura de iluminat public foloseste un mare volum deinformatii

si date confidentiale ce trebuie protejate;
v. Tipul de comunicatie ales trebuie sa asigure un nivel ridicat de

securitate folosit pentru infrastructurile critice si agreat de ANCOM
(Autoritatea de Reglementare a Comunicatiilor din Romania );

vi. Interfata de comunicare sa fie deschisa pentru integrare cu viitoarele
solutii si platforme de SMART City;

vii. Posibilitatea de a controla direct punct la punct, fiecare corp de
iluminat;

c) Urbanizarea
viii. In urma implementarii sistemului de telegestiune, ORASUL BOLDESTI

- SCAENI trebuie sa devina mai atractiv si mai sigur pentru cetateni si
turisti;

ix. Sistemul de iluminat si solutia de telegestiune aleasa sa fie usor
scalabile si dezvoltate pe masura ce apar tehnologii noi decomunicatii;

x. Platforma de management aleasa trebuie sa integreze din punct de
vedere securitate solutia de telegestiune pentru corpurile / punctele de
aprindere conectate cat si pentru restul corpurilor de iluminat /
punctele de aprindere din oras care nu sunt conectate.

Sistemul de telegestiune trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

o Sa fie implementat la nivelul intregului obiectiv de investitie

o Sa asigure controlul individual al fiecarui corp de iluminat (astfel incat fiecare
corp de iluminat sa poata fi pornit/oprit sau sa i se regleze intensitatea
luminoasa in mod automat conform unor programe prestabilite și/sau a unor
senzori) sau sa permita reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de
iluminat.
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o Sa permita interconectarea cu o platforma de terta parte prin intermediul unei
Interfețe Programabile de Aplicații (API - Application Programming Interface)

De asemenea:
o se va avea in vedere achizitionarea si instalarea acelor corpuri de

iluminat LED care permit reglarea fluxului luminos prin sistem de
telegestiune.

o se va utiliza solutia tehnica pentru comunicare punct la punct de la un
operator de comunicatii a carui arie de acoperire asigura intreaga
suprafata unde se va implementa solutia de telegestiune;

o echipamentul folosit pentru comunicatie va fi integrat in corpul de
iluminat / punctul de aprindere pentru asigurarea unei securitati fizice
privind decuplarea sistemului de comunicatii de la punctul luminous /
punctul de aprindere;

o platforma / interfata de comunicare trebuie sa integreze urmatoarele
functionalitati:

i. controlul de la distanta pentru sistemul de iluminat;
ii. sa poata conecta / controla orice tip de corp de iluminat,

indifferent de producator;
iii. posibilitatea de programare / dimare / on – off a corpurilor de

iluminat punct la punct sau pe zone in functie de paliere orare,
calendar stabilit de beneficiar etc..

iv. posibilitatea de a primi rapoarte in timp real despre consum,
defecte, stare de functionare sistem / corpuri de iluminat / puncte
de aprindere;

v. posibilitatea de a exporta rapoarte cu informatii despre consum,
defecte, stare de functionare sistem / corpuri de iluminat / puncte
de aprindere;

vi. posibilitatea e a emite ordine de lucru catre echipele de interventii
in cazul unor lucrari programate de mentenanta sau in cazul unor
defectiuni aparute in reteau de iluminat;

vii. posibilitatea de a verifica in timp real si remote daca interventiile
si lucrarile de mentenanta au fost executate conform ordinului de
lucru;

viii. asigurarea gratuita a unei aplicatii Android/IOS sau similar cu
ajutorul careia echipele de lucru din teren pot primi ordinele de
lucru si inregistra tipul de lucrari executate pentru remedierea
defectiunilor aparute (inclusiv incarcare de poze de la locul
incidentului);

ix. Posibilitatea de a putea gestiona intr-o singura aplicatie atat
corpurile de iluminat / punctele de aprindere conectate cat si cele
existente in localitate dar care nu au fost inca conectate la sistemul
de telegestiune;

x. Interfata trebuie sa fie deschisa prin API pentru comunicarea cu
alte tipuri de interfete folosite in solutiile SMART (supraveghere
video, control traffic, sisteme de urgenta etc.);

xi. Posibilitatea de a stoca informatiile intr-un cloud securizat sau
direct pe un server la administratia locala;
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xii. Aplicatia sa asigure gratuit incarcarea informatiilor despre
corpurile de iluminat/ stalpi/ brate/punctele de aprindere etc..ori
de cate ori este nevoie;

xiii. Posibilitatea conectarii in timp real cu o aplicatie care sa poata fi
folosita pentru pozitionarea GIS a stalpilor unde sunt instalate
corpurile de iluminat / punctele de aprindere;

Recomandările de mai sus pot fi cuprinse în viitorul caiet de sarcini a delegării
serviciului sub rezerva ca vor tebui să fie confirmate ulterior de studii luminotehnice și de
calcule tehnico-economice.

6. MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ DELEGAREA GESTIUNII

6.1. Aspecte generale privind gestiunea serviciului de iluminat public
Legea nr. 230/2006 stabilește la art. 18 alin. (1) modalitatea în care autoritatea

publică locală competentă poate realiza gestiunea serviciului de iluminat public, indicând
punctual liniile directoare de către trebuie să se țină cont în acțiunile desfășurare în acest
domeniu: “a) mărimea, gradul de dezvoltare çi particularitățile economico-sociale ale
localităților; b) starea sistemului de iluminat public existent; c) posibilitățile locale de
finanțare a exploatării, întreținerii çi dezvoltării serviciului çi a structurii tehnico-edilitare
aferente”. Pe baza informațiilor rezultate în conformitate cu elementele enunțate anterior
autoritatea publică locală va elabora indicatorii de performanță care trebuie îndepliniți de
serviciul de iluminat public, stabilindu-i prin hotărâre de consiliu local, cu respectarea
prevederilor regulamentului-cadrul al serviciului (Anexă la Ordinul nr. 86/2006 al
ANRSC). În art. 7 alin. (2) din Legea nr. 230/2006 se menționează expres faptul că
indicatorii de performanță care vor influența evaluarea și opțiunea gestiunii serviciului
trebuie să se supună cu prioritare necesităților reale ale comunităților locale, să țină cont
de starea tehnică precum și de eficiența sistemului de iluminat public existent.
Propunerea și adoptarea acestor parametrii de evaluare a serviciului de iluminat public
trebuie conform legii să se realizeze în urma unor consultări și dezbateri publice (art. 18
alin. 2 din Legea nr. 230/2006).

O evaluare corectă a modalității de gestiune a serviciului de iluminat public se
supune astfel cum am subliniat anterior atât legii – care stabilește criterii generale de
evaluare – însă mai ales regulamentului propriu local al servicului și eventual caietului de
sarcini aferent.

6.2. Gestiunea directa
Legea nr. 230/2006 oferă autorității publice locale posibilitatea ca pe baza unei

evaluări realizate conform celor menționate anterior să opteze pentru gestiunea directă
serviciului de iluminat public sau pentru gestiunea delegată a acestui serviciu. Conform
prevederilor art. 19 din actul normativ indicat, în cazul gesiunii directe “autorităţile
administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, îşi
asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la înfiinţarea, organizarea,
finanţarea,

coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului
de iluminat public”.

Gestiunea directă presupune totodată utilizarea unor operatori definiți și licențiați
în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 51/2006. În cazul acestei modalități de gestiune a
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6.3. Gestiunea delegată

serviciului autoritatea publică locală emite o hotărâre de dare în administrare a
infrastructurii tehnico-edilitare, pe baza licenței eliberată de cătreA.N.R.S.C.

Legea nr. 230/2006 menționează așadar faptul că în cadrul acestei modalități
de gestiune autoritatea publică locală emite doar un mandat de administrare către
operatori specializați și acreditați a serviciului, astfel încât atribuțiile privitoare la finanțare,
coordonare, administrare, exploatare și mentenanță revin acesteia. Opțiunea
manifestată de către autoritatea publică locală pentru gestiunea directă poate fi
argumentată doar atunci când din evaluarea dimensiunii sistemului, a gradului de
dezvoltare a acestuia, a particularităților economico-sociale ale localităților și implicit a
posibilității autorității de finanțare ar rezulta un raport care să respecte în integralitate
principiile de funcționare ale serviciului stabilite prin art. 9 și 10 din Regulamentul-cadru
din 20 martie 2007 al serviciului de iluminat public, Anexă a Ordinului nr. 86/2007 emis
de A.N.R.S.C.

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice menționează în
art. 28 alin.(2) faptul că pentru realizarea gestiunii directe este necesar ca la nivelul
autorității administrației publice locale să poată exista structuri proprii (operatori de drept
public sau privat) care să desășoare activitatea aferentă. Aceste structuri pot fi:
a) servicii publice de interes local sau judetean, specializate, cu personalitate juridică,
infiintate si organizate în subordinea consiliilor locale ori judeţene, dupa caz, prin hotărâri
ale unităţilor administrativ-teritoriale; b) 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 unităţilor
administrativ-teritoriale respective.În ipoteza în care la nivelul autorității publice locale nu
pot exista asemenea structuri care să beneficieze implicit și de infrastructura aferentă
unei bune desfășurări a activității incidente ipoteza realizării serviciului prin gestiune
directă nu se poate realiza. Evaluarea în sine a structuriiodată ce a fost identificată
se realizează precum am menționat după criteriile specificeserviciului, în cazul de față
incidente fiind normele din cuprinsul Legii nr. 230/2006, respectiv, cele din Regulamentul
Cadru aprobat ca anexă la Ordinul nr. 86/2007 al ANRSC.

Aceasta modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public presupune transferul
printr un contract a sarcinilor și responsabilităților instituite în acest domeniu din
patrimoniul autorităților locale către un operator cu statut de societate comercială cu
capital public, privat sau mixt. Odată cu delegarea sarcinilor și responsabilităților,
autoritatea public locală transferă și exploatarea și administrarea serviciului,
astfelîncât operatorul să poată acționa în mod independent și responsabil în vederea
realizării obligațiilor contractuale, atingerii parametrilor de performanță, precum și a
obiectivelor din lege.

Gestiunea delegată reprezintă o excepție legală de la responsabilitatea impusă
autorității publice locale în privința gestionării serviciului de iluminat public, respectiv, de
la obligația generală a acesteia de a satisface exigențele obiectivelor impuse de lege în
acest domeniu.

Activitatea operatorilor care vor prelua gestiunea sistemului este reglementată
de Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice care vor presta serviciul
de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii, aprobat de autorităţile
administraţiei publice locale şi în baza licenţei eliberate de autoritateacompetentă [art. 20
alin. (3) din Legea nr. 230/2006]. Prevederile contractului prin care se realizează
delegarea sunt stabilite de către Legea nr. 51/2006, iar cuprinsul său în ceea ce privește
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drepturile și obligațiile părților trebuie să se supună principiilor care derivă din Legea nr.
230/2006 privind iluminatul public, precum și din Regulamentul- cadru aprobat ca anexă
la Ordinul nr. 86/2007 al ANRSC.

Diferență fundamentală care există între gestiunea directă și gestiunea delegată
în cazul serviciului de iluminat public este că dacă în prima ipoteză autoritatea publică
locală pastrează în patrimoniul ei toate obligațiile privind îndeplinirea obiectivelor din
lege, implicit, responsabilitățile de finanțare și întreținere, în cea de-a doua ipoteză,
operatorul public sau privat preia în integralitate sarcinile aferente, cu excepția
prerogativelor privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului,
respectiv, a programelor de dezvoltare a sistemului de iluminat public, precum şi
drepturile şi competenţele precizate la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 230/2006. Astfel,
obiectul contractelor de delegare a gestiunii serviciului poate include: activităţile
de operare propriu-zisă: gestionare, administrare, exploatare, întreţinere.

Art. 17 alin. (1) stabilește drepturile pe care autoritatea publică le va avea în
raport cu operatorul public sau privat căruia îi va fi acordată delegarea gestiunii
serviciului, respectiv, cele privitoare la supraveghere și control: a) modul de
fundamentare a tarifelor şi respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de
modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C; b) modul de îndeplinire a obligaţiilor
contractuale asumate de operatori şi activităţile desfăşurate de aceştia; c) calitatea şi
eficienţa serviciului prestat, corespunzător indicatorilor de performanţă a serviciului,
stabiliţi conform legii; d) modul de administrare, de exploatare, de conservare şi de
menţinere în funcţiune, dezvoltarea şi/sau modernizarea sistemului de iluminat public. În
mod complementar, la secțiunea privitoare la gestiunea delegată din cuprinsul legii nr.
230/2006 [art. 21 alin. (2)] se prevede expres faptul că toate activităţile de monitorizare şi
control privind modul de respectare de către operatori a condiţiilor de emitere şi
menţinere a licenţelor revin A.N.R.S.C., iar cele privind indicatorii de performanţă stabiliţi
în contractele de delegare a gestiunii revin autorităţilor administraţiei publice locale.

Conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 230/2006 autoritatea publică locală are
competența exclusivă de a impune în acord cu legea toate exigențele necesare pentru
realizarea în bune condiții a delegării. Astfel legea nu limitează accesul la procedurade
selecție a delegării, fiind permisă participarea oricăror operatori, chiar și a celor nou-
înființați, cu respectarea însă a condițiilor impuse de către autoritatea publică locală. În
virtutea atribuțiilor de reprezentare ale administrației publice locale, așa cum reies din
cuprinsul prevederilor legale in vigoare, aceasta va impune exigențele necesare
privitoare la asigurarea existenţei garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorului,
precum şi modalitatea de respectare a indicatorilor de performanţă. Prin cuprinsul
contractului de delegare autoritatea publică locală poate impune prevederi și cu privirela
nivelul tarifelor aplicate privind prestarea serviciului în condiţii de calitate şi de
cantitate corespunzătoare, toate acestea constituind criteriile principale pentru
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.

6.4. Concluzii și analiză comparativă
Conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 230/2006 autoritatea publică locală are

competența exclusivă de a impune în acord cu legea toate exigențele necesare pentru
realizarea în bune condiții a delegării. Astfel, legea nu limitează accesul la procedura de
selecție a delegării, fiind permisă participarea oricăror operatori, chiar și a celor nou-
înființați, cu respectarea însă a condițiilor impuse de către autoritatea publică locală. În
virtutea atribuțiilor de reprezentare ale administrației publice locale, astfel cum reies din
cuprinsul prevederilor legale in vigoare, aceasta va impune exigențele necesare
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privitoare la asigurarea existenţei garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorului,
precum şi modalitatea de respectare a indicatorilor de performanţă. Prin cuprinsul
contractului de delegare autoritatea publică locală poate impune prevederi și cu privirela
nivelul tarifelor aplicate privind prestarea serviciului în condiţii de calitate şi de cantitate
corespunzătoare, toate acestea constituind criteriile principale pentru atribuirea
contractelor de delegare a gestiunii.

Dacă în cazul gestiunii directe autoritatea administrativă este responsabilă în
integralitate de modul de îndeplinire a obligațiilor care decurg din lege, în privința
delegării gestiunii legea îi permite acesteia să împartă sarcinile cu un operator public sau
privat, acordând totodată posibilitatea ca prin contractul de delegare să fie impuse
exigențe specifice, în acord cu nevoile și situația concretă de la nivelul comunității locale
incidente.

Rațiunea bunei administrări a sistemului de iluminat public în ORASUL
BOLDESTI - SCAENI nu poate fi pusă în discuție, obiectul prezentului studiu având
menirea să sprijine în mod obiectiv desemnarea unei soluții optime de gestionare a
serviciului de iluminat public: directă sau indirectă.

Pentru a putea compara ușor avantajele și dezavantajele gestiunii directe cu cele
ale gestiunii indirecte (delegate) a sistemului de iluminat public, acestea se prezintă în
continuare sub forma unui tabel:

GESTIUNE DIRECTA GESTIUNEA INDIRECTA
(DELEGATA)

AVANTAJE AVANTAJE
 mentinerea responsabilitatii fata de

populatia deservita;
 tarife mai mici decat in cazul gestiunii

delegate, neexistand profit;
mentinerea autoritatii nemijlocite a
autoritatii asupra activitatii;

 accesul la fonduri europene
destinateautoritatilor publice

 parametrii serviciilor si necesarul de
investitii vor fi clar definite in contract, cu
mecanisme care impun ca majoritatea
riscurilor sa treaca la operator;
accelerarea investitiilor din momentul
cand operatorul isi intra in drepturi;

 nevoia de profit a operatorului va genera
schimbarea rapida a proceselor interne si
a relatiilor cu clientii;

 Autoritatea va avea calitatea de a
superviza si a reglementa conformarea
operatorului la cerintele impuse in contract
si nu de gestiune directa a serviciului;

 Autoritatea va avea drept de control final
asupra derularii serviciului, avand
posibilitatea de a intrerupe delegarea
degestiune in cazul in care operatorul
are o activitatea defectuoasa care
persista –prin clauzele de penalizare
si de reziliere ale contractului;

 Autoritatea are putere decizionala
pentru ca in momentul incredintarii
contractului, acesta sa includa toate
prevederile optime; reducerea
imixtiunii politicului in deciziilede
afaceri, investitii si personal;criteriile
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de management comercial sepot
indeplini pentru a avea acces la
fonduri bancare.

DEZAVANTAJE DEZAVANTAJE
 ritm lent de investitii, bazat exclusiv

pe fluxul de numerar din
exploataresi pe sumele puse la
dispozitie de catre ordonatorul de
credite;

 Autoritatea ar trebui sa furnizeze
incontinuare fonduri si garantii in
calitatea de actionar unic (daca
se organizeaza o societate pe
actiuni pentru operarea
serviciului);

 cresterea numarului de persoane
din cadrul aparatului propriu al
Primarului, personal care sa se
ocupe de serviciul respectiv

 costuri suplimentare cu: dotari cu
echipamente si utilaje specifice,
mijloace de transport si interventie,
personal, instruire personal,
autorizare personal;

 costuri de licentiere la ANRSC

 negocierea unui contract detaliat
pe termen lung, in special
pentru primaparte a
contractului, cea in care se
realizeaza investitiile;

 autoritatea trebuie sa isi adapteze
rolurile de administrator si
reglementator pe durata
contractuluisi va trebui sa se
concentreze pe negociere,
monitorizare si supervizare.

 monopol pe termen lung atribuit
operatorului, cu dificultati de iesire
din contract in caz de
neperformanta;

 autoritatea trebuie sa asigura
finantarea prestarii serviciului

Numărul mai mare de dezavantaje, precum si cel mai mic de avantaje al gestiunii
directe în raport cu gestiunea delegată, recomanda in prima faza adoptarea celei de-a
doua variante.

Posibilitatea extinsă de a defini contractual limitele de exploatare a serviciului,
finalitatea și ritmul investițiilor din infrastructură determină ca formula gestiunii
delegate să fie mai ușor de pus în acord cu interesele generale ale comunității și
implicit, cu principiile care guvernează serviciul.

In sustinerea variantei gestiunii delegate se iau in considerare si urmatoarele
aspecte:

o inființarea și existența unui serviciu propriu al Primăriei, cu personal
specializat și cu dotare tehnică necesară prestării unui serviciu de calitate ar presupune
costuri financiare importante pentru bugetul local;

o în varianta asumării de către autoritate a gestionării directe a sistemului de
iluminat public, cheltuielile necesare pentru a-l mentine în parametrii normali de
functionare vor fi mai mari decât vor fi în varianta delegării sistemului;

Starea actuală a gestiunii sistemului de iluminat public, fără operator delegat și
aflat în posesia autoritatii, aceasta din urma fără instrumentele necesare unei
administrări in conformitate cu normele legale in vigoare, impune o rezolvare cât mai
rapidă a situației.
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In plus fata e cele prezentate mai sus, existenta unui contact de delagare a
gestiunii, directa sau delegata este o conditie de accesare a fondurilor nerambursabile,
atat cele guvernamentate cat si cele europene, in vederea modernizarii sistemului de
iluminat in orasul Boldesti-Scaeni.

Toate motivele de mai sus, conduc la concluzia că delegarea administrării
sistemului de iluminat public reprezintă soluția optimă.

7. DURATA CONCESIUNII
Conform art. 22 alin. 2 din Legea nr. 230/2006 trebuie subliniat faptul că pe toată

durata derulării contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile
aparţinând domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru
realizarea serviciului, se vor concesiona operatorului căruia i s-a atribuit contractul de
delegare a gestiunii.

Art. 24 din legea nr. 230/2006 prevede în mod explicit atributul autorității publice
locale ca odată cu luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public
să stabilească în acord cu dispozițiile legii nr. 51/2006 cuprinsul contractului propus,
respectiv, drepturile și obligațiile părților, precum și întinderea acestora. Astfel, durata
contractului de delegare a gestiunii trebuie să fie stabilită în acord cu interesul comunității
locale, cu progamul de dezvoltare a sistemului aferent serviciului, fără însă a fi mai mare
decât durata necesară amortizării investițiilor, cu rezerva de a nu depăși 49 de ani, cum
prevede art. 24 alin. 2 din Legea nr.230/2006. Conform prevederilor legii la stabilirea
duratei propriu-zise din contract un element fundamental îl va reprezenta analiza
cuantumul finanțărilor pe segmentul de investiții ce va fi realizat de către operator, astfel
încât, amortizarea acestora să poată fi atinsă în timpul de desfășurare al raporturilor
juridice dintre părți.

Durata stabilită în contract trebuie să nu încalce drepturile unor alți operatori care
au convenții similare în derulare, pentru a se suprapune cele două delegări ale gestiunii
serviciului.

Durata contractului poate fi afectată de o denunțare unilaterală a convenției de
către autoritatea administrativă, care în temeiul art. 17 din legea nr. 230/2006 are
atributul de a verifica modalitatea de realizare a delegării de gestiune, respectiv,
îndeplinirea conformă a obligațiilor asumate. De menționat este faptul că în acord cu
dispozițiile art. 22 alin. (7) din legea nr. 230/2006 părțile pot să prevadă și alte clauze de
reziliere, aspect care în mod evident poate fi în legătură cu durata, producând de altfel
efecte atunci când ar intervene cazul incident.

Durata contractului de delegare a gestiunii poate fi afectată de valabilitatea
licenței de operare a persoanei juridice cu care se încheie contractul. Contractele de
delegare a gestiunii serviciului se reziliaza de plin drept, in conditiile art. 36 alin. (2) lit. c),
din legea 230/2006 precum si in cazul retragerii licentei de operare. Partile pot sa
prevada in contracte si alte clauze de reziliere.

Art. 24 alin. 2 din Legea nr. 230/2006 prevede totodată posibilitatea prelungirii
duratei în cazurile expres prevăzute: a) pentru motive de interes general, caz în care
durata contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 ani; b) în cazul în care
operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executarea
serviciului sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, a realizat investiţiicare
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nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial decât
printr-o creştere excesivă a tarifelor sau a taxelor locale.

În toate cazurile descrise mai sus, prelungirea contractului poate fi decisă de
către autoritatea administrativă, prin consiliul local, respectiv, Consiliul local al ORASUL
BOLDESTI – SCAENI.

Experiența altor orașe comparabile cu ORASUL BOLDESTI - SCAENI, pentru
contracte trecute sau în derulare, ar indica o durata de delegare de 5 (cinci) ani.

Legea 100/2016 – art 16 indica o durata estimata a concesiunilor de servicii de
maxim 5 ani in scopul de a nu denatura concurenta.

Având în vedere cele expuse mai sus propunem ca durata concesiunii, pentru
care se încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, sa fie de
5 (cinci )ani.

8. REDEVENTA
Seviciul de iluminat public nu este o activitate care genereaza venituri, este un

serviciu care genereaza cheltuieli. Singura activitate care poate fi asimilata unui venit
este reducerea cheltuielilor cu energia electrica prin modernizarea sistemului existent,
activitate care nu este in sarcina operatorului Din aceste considerente operatorul
economic nu va plati redeventa.

9. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI
Motivele prezentate la Capitolul 6 al studiului recomandă ca fiind oportună

concesionarea gestiunii sistemului de iluminat public către un operator cu
experiență, care să posede capacitatea tehnică si organizatorică, dotarea si experienta
managerială, bonitatea si capacitatea financiară necesare prestării serviciului încredintat.
Structura delegării trebuie riguros stabilită în contractul încheiat între autoritatea
administrativă și persoana juridică delegată, în conformitatecu prevederile din cuprinsul
legii nr. 51/2006, respectiv, ale legii nr. 230/2006 si legii 100/2016.

Păstrarea gestiunii ca serviciu propriu al Autoritatii presupune asumarea riscurilor
legate de lipsa experienței, de intarzierile generate de înființarea unui astfel de serviciu,
de obtinerea autorizărilor si licentelor necesare funcționarii, dar mai ales de posibilitatea
ca cheltuielile cu intreținerea sistemului de iluminat sa crească in acesta variantă. Soluția
delegării gestiunii serviciului de iluminat public reprezintă o excepție de la asumare în
integralitate a paramterilor de performanță și a exigențelor obiectivelor stabilite prin legea
nr. 230/2006, respectiv, prin Regulamentul Cadru aprobat ca anexă la Ordinul nr.
86/2007 al Președintelui ANRSC.

Se recomanda ca pe parcursul primului an al noii gestiuni operatorul sa aiba in obligatii:

 realizarea Hărții Electronice a Sistemului de Iluminat, ca sarcină expresă
înscrisă în caietul de sarcini al delegării prin concesiune;

 realizarea Planului General de Iluminat Public al municipiului ORASUL
BOLDESTI - SCAENI, printr-o colaborare între reprezentanți desemnați de viitorii
operatori și de Autoritate sub coordonarea unui specialist extern cu experiență.
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Acestea vor fi instrumente de lucru extrem de utile atât operatorului cât și
Autoritatii, care alături de implementarea sistemului de telegestiune vor permite o
administrare mult mai simplă și mai ieftină a sistemului de iluminat. Prevederile clare ale
planului general de iluminat elimina orice dificultăți în estimarea costurilor deinvestiție și
întreținere ulterioară.

Realizarea investitiilor:
1. modernizarea sistemului de telegestiune a iluminatului public prin

introducerea de solutii inteligente de gestiune si operare și modernizarea
echipamentelor de comandă, automatizare, măsură și control din punctele de
aprindere

2. extinderea sistemului de iluminat în zonele în care lipsește, acolo unde este
deficitar sau în zonele noi ale orasului;

3. înlocuirea stâlpilor deteriorati aflati in proprietatea orasului;
4. înlocuirea treptată și în măsură posibilităților financiare a tuturor corpurilor de

iluminat clasice cu echivalente cu surse LED, după realizarea studiilor luminotehnice
care să ateste economia de energie realizată,

va fi in sarcina Autoritatii Contractante prin identificarea si accesarea fondurilor
nerambursabile guvernamentale sau europene.

Având în vedere toate cele prezentate anterior, prezentul studiu recomandă că
pentru soluționarea integrală și sistematică a problemei este necesară delegarea de
gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public unor operatori
specializați.

Data: Intocmit,

Iulie 2021
ȘEF SERVICIU PATRIMONIU LOCAL

NEDELCU MARIANA CAMELIA



\

1

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local nr............/.......................

REGULAMENTUL
serviciului de iluminat public al oraşului Boldeşti-Scăeni

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1.
Prezentul regulament al serviciilor de iluminat public este elaborat în conformitate cu :
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice-republicată;
 Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminut public-publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.517/15.06.2006;
 Legea energiei electrice și a gazelor naturale 123/2012;
 Legii 121/2014 - privind eficiența energetică;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;
 Legea 185 din 2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;
 Hotărârea Guvernului nr.246 din 16.02.2006 privind aprobarea Strategiei Raționale privind

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice-publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.295/03.04.2006;

 Ordinul nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat
public, emis de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.320/14.05.2007;

 Ordinul nr.87/2007 pentru aprobarea conținutului Caietului de sarcini-cadru al Serviciului
de Iluminat public, emis de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.320/14.05.2007;

 Ordinul comun A.N.R.E./A.N.R.S.C. nr.5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea
Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice
pentru realizarea serviciului de iluminat public- publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14
mai 2007;

 Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public deprivat de interes local - publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 648, din 31 august 2002;

 Ordinul comun A.N.R.E./A.N.R.S.C. nr.5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea
Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice
pentru realizarea serviciului de iluminat public- publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14
mai 2007;

 Ordinul 23/17.04.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice;

 Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, aprobat prin ordinul
Președintelui ANRE nr 64/2014;

 Standardul SR 13433:20, Iluminatul căilor de circulație. Condiții de iluminat pentru căile de
circulație destinate traficului rutier, pietonal și/sau cicliștilor, inclusiv al zonelor de risc,
tunelurilor/pasajelor subterane rutiere și podurilor;

 Standardul SR CEN/TR 13201-1:2016 Iluminat public. Selectarea claselor de iluminat;
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 Standardul SR EN 13201-2:2016 Iluminat public. Cerințe de performanță;
 Standardul SR EN 13201-3:2016 Iluminat public. Calculul performanțelor;
 Standardul SR EN 13201-4:2016 Iluminat public. Metode de măsurare a performanțelor

fotometrice

Art. 2.
(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciilor de iluminat public din oraşul

Boldeşti-Scăeni.
(2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de

iluminat public, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului,
indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și beneficiar

(3) Prezentul regulament  stabilește condițiile minime privind proiectarea, executarea,
recepționarea, utilizarea și întreținerea componentelor sistemului de iluminat public aflat pe
domeniul public al Orasului Boldesti Scaeni .

(4) Operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare și
de modul în care este organizată gestiunea serviciului de iluminat public, se va conforma prevederilor
prezentului regulament.

(5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au
caracter minimal, Consiliul Local al Orasului Boldesti Scaeni poate aproba și alte condiții tehnice,
precum și alți indicatori de performanță pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de
specialitate.

(6) Orice dezvoltare a rețelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu
respectarea prezentului regulament.

Art. 3.
Desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi

de utilitate publică în Orasul Boldesti Scaeni, și anume:
a) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
b) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, precum și a gradului de sigurantă a

circulației publice rutiere și pietonale;
c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice, precum

și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
d) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a Orasul Boldesti Scaeni;
e) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii aferente serviciului.

Art. 4.
In sensul prezentului regulament, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
4.1 autorități de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., Autoritatea Națională
de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

4.2 ansamblu patrimonial - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural,
urbanistic ori muzeistic de construcții urbane care împreună cu terenul aferent formează o unitate
delimitată topografic, ce constituie o mărturie cultural istorică semnificativă din punct de vedere
arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic;

4.3 avarie - înrăutățirea sub un anumit nivel reglementat a parametrilor regimului de
funcționare al unei instalații de iluminat public datorită unui incident sau unei exploatări defectuoase.

4.4. aviz de amplasament - răspunsul scris al operatorului Serviciului de Iluminat Public la
cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere al acestuia față de cererea de
amplasament a obiectivului solicitantului, ținând cont și de reglementările Serviciului de Urbanism și
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Orasului Boldesti Scaeni .

4.5. balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu
descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;
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4.6. beneficiari ai serviciului de iluminat public - locuitorii Oraşului Boldeşti Scăeni;
4.7. caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natură tehnică, referitoare la o

instalație sau la un sistem de iluminat;
4.8. deranjament - eveniment accidental care conduce la întreruperea alimentării sistemului de

iluminat public din rețeaua de joasă tensiune.
4.9. defecțiuni curente/disfuncționalități - defecțiuni care apar frecvent la corpurile de iluminat
4.10. dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau

transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;
4.11. echipament de măsurare - aparatură și ansamblul instalațiilor care servesc la măsurarea

parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;
4.12. efect de grotă neagră - senzație vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a

luminanaței la o alta mult mai mică;
4.13. exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operațiuni și activități

executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico-
economice și de siguranța corespunzătoare;

4.14. factor de menținere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un
moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționând în condițiile specificate;

4.15. fiabilitate - proprietatea unui dispozitiv de a îndeplini o funcție impusă în condiții date,
într-un interval de timp dat;

4.16. flux luminous Ø- mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acțiunea sa
luminoasă asupra unui observator fotometric de referință;

4.17. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului
necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexă la contractul de prestare a serviciului
de iluminat public;

4.18. igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu
descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

4.19. iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafață și aria respectivă;
4.20. iluminare medie E(m) - media aritmetică a iluminărilor pe suprafața de calcul avută în

vedere;
4.21. iluminare minima E(min) - cea mai mica valoare a iluminării punctuale pe suprafața de

calcul avută în vedere;
4.22. iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente de artă

sau istorice ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală;
4.23. iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement,

piețelor, târgurilor și altora asemenea;
4.24. iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia Sărbătorilor și altor

evenimente festive;
4.25. iluminat stradal-pietonal - iluminatul arterelor de acces pietonal;
4.26. iluminat stradal-rutier - iluminatul arterelor de circulație rutieră;
4.27. incident - perturbație accidentală care apare în rețelele de distribuție a energiei electrice cu

tensiunea peste 1 kV, care se manifestă prin modificarea stării anterioare a ansamblurilor funcționale,
prin abateri ale parametrilor funcționali ai acestora, în afara limitelor prevăzute prin reglementări sau
contracte, indiferent de efectul lor asupra consumatorilor și indiferent de momentul în care se produc.

4.28. indicatori de performanță garantați - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calilate și pentru care sunt prevăzute penalizări în licență
sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;

4.29. indicatori de performanță generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorilor și care reprezintă
condiții de acordare sau de retragere a licențelor, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în
contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor;

4.30. indice de prag Tl - creșterea pragului percepției vizuale TI, care conduce la orbirea
inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport
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cu luminunta medie a arterelor de circulație;
4.31. indice de orbire - orbire produsă prin reflexii ale luminii, de regulă atunci când imaginile

reflectate sunt situate în aceiași direcție sau direcție apropiată cu obiectul privit;
4.32. intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursa și unghiul

solid elementar pe direcția dată;
4.33. întrerupere programată - întrerupere temporară a iluminatului public în scopul efectuării

Lucrărilor de întreținere, de exploatare și/sau a reparațiilor planificate ale rețelei electrice și/sau ale
instalațiilor de iluminat, de către operatorul serviciului de iluminat cu înștiințarea prealabilă a
utilizatorilor, cu sau fără deconectarea instalațiilor de utilizare de la rețeaua electrică;

4.34. întrerupere neprogramată - întrerupere temporară a iluminatului public, cauzată de
accidente produse în sistemul de iluminat public, fără a fi deconectate instalațiile de utilizare de la
rețeaua electrică și fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor

4.35. întreținere - ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în
activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor
subansambluri ale instalațiilor;

4.36. lămpi cu descaicaii - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare
electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze și/sau vapori
metalici;

4.37. lămpi cu incandescență - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul
încălzit la incandescență prin trecerea unui curent electric;

4.38. lămpi cu incandescență cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de constructiv
specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului penlru
mărirea duratei de funcționare și pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

4.39. lămpi cu LED - sunt lămpi care utilizează diode emițătoare de lumină (LED =
lightemitting diode), ca sursă de lumină;

4.40. lămpi cu incandescență cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi
ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;

4.41. licența - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de
operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;

4.42. lucrări operative - ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanentă a
instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor,
urmărirea comportării în timp a instalațiilor.

4.43. lucrări de realizarea a conceptului de iluminat architectural, ambiental – totalitatea
lucrărilor stabilite prin documentația tehnică elaborată cu respectarea proiectului inițial de arhitectură
și a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de acte normative naționale și locale a
obiectivelor aflate pe teritoriul Orasului Boldesti Scaeni ;

4.44. lucrări de protejare - ansamblu de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ,
financiar, fiscal și tehnic menite să asigure punerea în valoare a imobilelor, cu valoare cultural
arhitecturală, situate pe teritoriul Orasului;

4.45. luminanța L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă către ochiul
observatorului și suprafața aparentă de emisie;

4.46. luminanța maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanței de pe suprafața de calcul
avută în vedere;

4.47. luminanța medie L(m) - media aritmetică a luminanțelor de pe suprafața de calcul avută în
vedere;

4.48. luminanța minimă L(min) - cea mai mică valoare a luminanței de pe suprafața de calcul
avută în vedere;

4.49. mentenanță - ansamblul tuturor acțiunilor tehnice și organizatorice care se execută asupra
instalațiilor, sistemelor, echipamentelor, structurilor și componente pentru menținerea sau
restabilirea funcției pentru care au fost proiectate

4.50. monitorizare - măsurare/ determinare continuă a unor indicatori și raportare a acestora la
un set de valori prestabilite, în scopul de a identifica deviații sau excepții de la rezultatele normale sau
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anticipate.
4.51. nivel de iluminare/nivel de luminanța - nivelul ales pentru valoarea iluminării/

luminanței;
4.52. nivele servicii (NS) - valori standard privind nivelul serviciilor prestate de operator
4.53. norme - standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucțiuni, prescripții energetice,

hotărâri, alte acte legislative, contracte sau alte documente oficiale.
4.54. operator - persoană juridică titulară a unei licențe de furnizare/prestare, emisă de

autoritatea competentă, pentru operare sistem de iluminat public;
4.55. P.O.B.S - Primăria Orasului Boldesti Scaeni
4.56. Program multianual - document elaborat de către autoritățile administrației publice locale,

fundamental pe planurile de urbanism și regulamentele locale aferente, și care cuprinde organizarea,
monitorizarea și controlul realizării măsurilor de reabilitare structural-arhitecturală a clădirilor
inclusiv fundamentarea alocațiilor de la bugetul local și modalitățile de recuperare a cheltuielilor de la
proprietarii clădirilor;

4.57. punere în funcțiune - totalitatea activităților prevăzute de documentația tehnică de
proiectare și de reglementările în vigoare pentru a demonstra că echipamentul ș sistemele tehnologice
se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care se declară în funcțiune.

4.58. punctul de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public –
punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public,
care se stabilește la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuție;

4.59. punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât și pentru
distribuția energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și
sistemul de iluminat public, care se stabilește la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a
corpurilor de iluminat public;

4.60. raport de zona alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porțiune de 5 m lățime
sau mai puțin, dacă spațiul nu o permite, de o parte și de alta a sensurilor de circulație, și iluminarea
medie a arterei de circulație de pe o lățime de 5 m sau jumătate din lățimea fiecărui sens de circulație,
dacă aceasta este mai mică de 5 m;

4.61. reabilitare - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente și/sau instalații
care, fără modificarea tehnologiei inițiate, restabilesc starea tehnică și de eficiență a acestora la un
nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viață;

4.62. reclamație - exprimarea insatisfacției, adresată unui operator, referitoare la serviciile
prestate, la care este așteptat în mod explicit sau implicit un răspuns sau o rezoluție.

4.63. rețea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de
transformare, cutii de distribuție, echipamente de comandă/control și măsură, instalații de legare la
pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundații, console, aparate de iluminat și
accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

4.64. reparații curente - ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe, prin
care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii proiectați prin remedierea tuturor
defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate
corespunzător;

4.65. revizie tehnică - ansamblu de operații și activități de mică amploare executate periodic
pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept
scop asigurarea funcționării instalațiilor de iluminat până la următoarea lucrare planificată.

4.66. SCADA - sistem informatic de monitorizare, comandă și achiziție de date a unui proces
tehnologic/instalație.

4.67. sistem de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor de distribuție aflate în
proprietatea unui Operator/Distribuitor și sau Beneficiar care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv
elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte
echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 10 kV
inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la
producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;
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4.68. S.I.P. - Sistemul de iluminat public reprezintă totalitatea instalațiilor, echipamentelor și
bunurilor necesare funcționarii, întreținerii, menținerii și reabilitării sistemului, care privite ca un
întreg funcțional și considerate ca un patrimoniu din punct de vedere juridic, asigură iluminatul
public pe raza teritorială și sau în patrimoniul Primăriei Orasului Boldesti Scaeni

4.69. zona de acțiune prioritară zona unitară din punctul de vedere al caracteristicilor
urbanistice și arhitecturale, care afectează atractivitatea și competitivitatea localității prin procentul
mare de clădiri a căror structură/elemente arhitecturale necesită lucrări de protejare și/sau intervenție
și care justifică intervenția prioritară.

Sistemul de iluminat public cuprinde:
- linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;
- corpuri de iluminat, console și accesorii;
- puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere;
- echipamente de comandă, automatizare și măsurare;
- fundații, stâlpi, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, conductoare,

izolatoare, cleme, armături, utilizate penlru iluminatul public;
4.70. sursa de lumină/Iampa - obiectul sau suprafața care emite radiații optice în mod uzual

vizibile, produse prin conversie de energie, și care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăți
energetice, fotometrice și/sau mecanice;

4.71. tablou electric de alimentare, distribuție, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce
poate conține, după caz, echipamentul de protecție, comandă, automatizare, măsură și control,
protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

4.72. temperatura de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare
percepută datorită încălzirii, se aseamană cel mai mult, în condițiile de observare precizate, cu cea
percepută a unui stimul de culoare de aceeași strălucire se recomandă TC=3000K±10%

4.73. uniformitate generală a iluminării U(0)[EJ - raportul dintre iluminarea minimă și
iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

4.74. uniformitate generală a luminantei U(0)[L] - raportul dintre luminanta minimă și
luminanta medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

4.75. uniformitatea longitudinală a luminantei U(I)[L] - raportul dintre luminanta minimă și
luminanta maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul și în direcția de
desfășurare a traficului rutier;

4.76. utilizatori - Primăria Orasului Boldesti Scaeni  în calitate de reprezentant al locuitorilor
Orasului Boldesti Scaeni ;

4.77. verificări profilactice-control preventiv al unei instalații/echipament/sistem, făcut după
executarea unui anumit număr de ore de funcționare sau în cazul solicitării deosebite în exploatare
pentru înlăturarea premiselor de producere a unui eveniment(incident/avarie).

4.78. zona alaturată - suprafața din vecinătatea imediată a arterei de circulație, aflată în câmpul
vizual al observatorului;

4.79. zona de risc - zonă a căii de circulație, care din cauza elementelor geometrice și ale
traficului rutier necesită o tratare particulară din punct de vedere al iluminatului (trecere pietoni,
intersecție aglomerată, intersecție giratorie fără semnalizare rutieră, rampă/pantă, intersecție între
două sau mai multe căi de circulație).

4.80.C.N.R.I – Comitetul National Roman de Iluminat
4.81. C.I. E- Comisia Internationala de iluminat

Art. 5.
(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de

iluminat public în Orasul Boldesti Scaeni, precum și înființarea, dezvoltarea, modernizarea,
administrarea și exploatarea sistemului de iluminat public intră în competeța exclusivă a Consiliului
Local al Orasului Boldesti Scaeni -ca Autoritate deliberativă, respectiv a UAT Orasului Boldesti
Scaeni - ca Autoritate executivă.

(2) Primăria Orasului Boldesti Scaeni și Consiliul Local al Orasului Boldesti Scaeni  trebuie să
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asigure gestionarea Serviciului de Iluminat Public pe criterii de competitivitate și eficiență economică
și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului
de iluminat public stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii , respectiv prin hotararea de dare in
administrare , in cazul gestiunii directe.

(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptata UAT Boldesti
Scaeni va urmarii obtinerea unui serviciu de iluminat public corespunzator interesului general al
localitatii, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile C.I.E  (4)

Art. 6.
(1) Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparținând domeniului

public și privat al municipalității și al statului, de pe raza administrativ-teritorială a Orasului Boldesti
Scaeni.

(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice pentru servicii și
activități publice, altele decat iluminatul public, se face cu acordul Primăriei Orasului Boldesti Scaeni
- Direcția de specialitate care derulează contractul de delegare, prin aprobarea Consiliului Local al
Orasului Boldesti Scaeni .

(3) În situația în care sistemul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului
de distribuție a energiei electrice: puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii
electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, stâlpi, instalații de legare la pamant,
console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de
comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, cu excepția elementelor care
fac parte din sistemul de distribuție a energiei electrice, autoritățile administrației publice locale au
drept de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe
toată durata existenței acesteia, pe baza unui contract încheiat între autoritățile administrative publice
locale și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice. Prin acest contract se
reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de
iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate.

(4) În cazul prevăzut la art. 5 alin. (3), refuzul proprietarilor sistemului de distribuție a energiei
electrice de a încheia contractul, obligă operatorul de distribuție a energiei electrice să asigure
continuitutea serviciului până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Art. 7.
(1) Serviciul de iluminat public va respecta și va îndeplini, la nivelul Orasului Boldesti Scaeni,

indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament.
(2) Primăria Orasului Boldesti Scaeni , respectiv Consiliul Local al Orasului Boldesti Scaeni

poate aproba și alți indicatori de performanță în baza unor studii de oportunitute în care se va ține
seama cu prioritate de necesitățile comunităților locale, de starea tehnică și eficiența stemului de
iluminat public existent, precum și de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de
normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu.

Art. 8.
Serviciul de iluminat public se realizează pe arterele de circulație publică, alei și zone pietonale,

grădini, parcuri, cât și pentru punerea în valoare a monumentelor, statui, ansambluri arhitecturale,
clădiri și construcții și/sau spații publice cu valoare monumentală și de interes patrimonial, amplasate
pe raza teritorială a Orasului Boldesti Scaeni sau pe terenuri aparținând Orasului Boldesti Scaeni  cu
respectarea principiilor ce guvernează organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de utilități
publice.

Art. 9.
Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească concomitent, următoarele condiții de

funcționare:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
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b) adaptabilitate la cerințele concrete, diferențiate în timp și spatiu, ale orasului Boldesti
Scaeni;

c) satisfacerea judicioasă, echitabilă nepreferențială a tuturor locuitorilor Orasului Boldesti
Scaeni, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

d) administrarea și gestionarea serviciului în interesul locuitorilor Orasului Boldesti Scaeni;
e) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuției și

utilizării energiei electrice;
f) respectarea standardelor privind iluminatul public, a normelor interne și ale Uniunii

Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E.

CAPITOLUL II: Desfășurarea serviciului de iluminat public

SECȚIUNEA 1: Principiile și obiectivele realizării serviciului de iluminat public
Art. 10.
Administrarea serviciului de iluminat public pe teritoriul Orasului Boldesti Scaeni  se

realizează cu respectarea următoarelor principii:
a) autonomiei locale;
b) descentralizării serviciilor publice;
c) subsidiarității și proportionalității;
d) responsabilității și legalității;
e) asocierii intercomunitare;
f) dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;
g) protecției și conservării mediului natural și construit;
h) asigurării sănătații populației;
i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Orasului Boldesti

Scaeni;
j) participării și consultării locuitorilor;
k) liberului acces la informațiile privind serviciile publice.

Art. 11.
Funcționarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfășoare pentru:
a) satisfacerea interesului general al locuitorilor Oraşului Boldeşti Scăeni;
b) satisfacerea câ mai completă a cerințelor beneficiarilor;
c) protejarea intereselor beneficiarilor;
d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul Oraşului Boldeşti Scăeni;
e) asigurarea dezvoltării durabile a Orasului Boldesti Scaeni;
f) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă pe teritoriul Oraşului Boldeşti

Scăeni;
g) ridicarea gradului de civilizatie , a confortului si a calitatii vietii;
h) marirea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;
i) asigurarea functionarii si exploatarii in conditii de siguranta , rentabilitate si eficienta

economică a infrastructurii aferente serviciulu

Art. 12
În exercitarea atribuțiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea și aprobarea strategiilor

locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiții privind dezvoltarea,
modemizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului de
iluminat public, a caietului de sarcini, alegerea modalității de gestiune, precum ș a criteriilor și
procedurilor de delegare a gestiunii, Consiliul Local al Orasului Boldesti Scaeni și Primăria Orasului
Boldesti Scaeni vor urmări atingerea următoarelor obiective:

a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari;
b) asigurarea calității și performanțelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu

directivele Uniunii Europene;
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c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care
România este afiliată, respectiv de A.R.I. si C.N.R.I.;

d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor locuitorilor Orasului Boldesti Scaeni la
serviciul de iluminat public;

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante,
echipamente specializate și prin asigurarea unui iluminat public eficient și modern;

f) promovarea investițiilor, în scopul modernizării și extinderii sistemului de iluminat public;
g) asigurarea, la nivelul Orasului Boldesti Scaeni, a unui iluminat stradal, pietonal și

ambiental și arhitectural adecvat necesităților de siguranță, confort și securitate, individuală și
colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental și ornamental-festiv, adecvat punerii în
valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală și marcării prin sisteme de iluminat
corespunzătoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

i) promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;
implementarea de sisteme integrate, interactiv de administrare, monitorizare și control al sistemului
de iluminat public privit ca ansamblu de funcții și instrumente pentru soluționarea necesităților
membrilor comunității;

j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu
concurențial de atragere a capitalului privat;

k) instituirea unui sistem de evaluare comparativă a indicatorilor de performanță a activității
operatorilor și participarea cetățenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

l) promovarea formelor de gestiune delegată unor operatori licențiați de autoritățile
competente;

m) promovarea metodelor moderne de management al serviciului de iluminat;
n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale și a formării profesionale continue a

personalului care lucrează în domeniu.

Art. 13.
Măsuri de eficiență energetică
(1) În conformitate cu prevederile Legii 121/2014 - privind eficiența energetică - se va respecta

Politica națională care definește obiectivele privind țintele indicative de economisire a energiei,
precum și măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice aferente în toate sectoarele economiei
naționale, cu referiri speciale la:

a) introducerea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată, a sistemelor moderne de
măsură și control, precum și a sistemelor de gestionare și control a parametrilor de consum a energiei
electrice, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a eficienței energetice a funcționalității sistemului
de iluminat public și previzionarea/diagnoza consumurilor energetice;

b) promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;
c) reducerea impactului asupra mediului al activităților de producere, transport, distribuție și

consum al tuturor formelor de energie;
d) aplicarea principiilor moderne de management energetic prin măsuri, instrumente și

sisteme particularizate la stuctura și funcționalitatea sistemului;
e) instituirea de obligații pentru consumatorii finali de energie, distribuitorii de energie,

operatorul sistemului de distribuție a energiei și societățile de vânzare a energiei.

SECȚIUNEA a 2-a: Documentația tehnică
Art. 14.
(1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă necesară realizării serviciului

de iluminat public
(2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatarii, obligatiile operatorului, cu

privire la intocmirea , reactualizarea , pastrarea si manipularea acestor documente.
Procedurile și documentele necesare preluării în administrare, exploatare, întreținere și
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menținere a infrastructurii SIP amplasată pe domeniul public sau care este de interes public,
infrastructură SIP rezultată în urma realizării investițiilor de către personae juridice/fizice sau de către
Autoritățile Executive ale Orasului Boldesti Scaeni , altele decât cele prevăzute în contractul de
delegare a gestiunii.

Procedurile și documentele necesare gestionării administrative a energiei electrice necesare
funcționării SIP ca sistem integral.

Procedurile și documentele necesare coordonării programului anual de îmbunățire a
iluminatului ca urmare a programelor anuale de:

 Dezvoltare, modernizare și extindere a infrastructurii urbane inițiate de unitățile de execuție
la nivel de sector/cartier/zona;

 Planul de circulație;
 Aspecte de siguranță, a confortului, și asigurării unei bune stări a locuitorilor și imaginii

orașului
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și

reactualizare a evidenței tehnice se va face prin instrucțiuni/proceduri de exploatare reglementate prin
caietul de sarcini anexă la contractul operatorului, specifice principalelor tipuri de instalații și
componente ale infrastructurii sistemului de iluminat public.

(4) Operatorul sistemului de iluminat public răspunde de existența, completarea corectă și
păstrarea documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 15.
(1) Operatorul trebuie să dețină și să păstreze la sediu documentația pusă la dispoziție de către

Primăria Orasului Boldesti Scaeni , în vederea îndeplinirii misiunii asumate prin contractul de
delegare a serviciului de iluminat public și care este necesară desfășurării în condiții – bune a
serviciului de iluminat public.

(2) Operatorul, în condițiile alin. (l), va actualiza permanent următoarele documente:
a) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare,

inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;
b) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale având actualizate toate modificările

sau completările;
c) cărțile tehnice ale construcțiilor;
d) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în

funcțiune a acestora;
e) planurile de execuție ale părților de lucrări sau procese verbale de lucrări ascunse;
f) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul,

devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;
g) documente de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

- procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;
- procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție,

buletinele de verificări, analiză și încercări;
- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
- procese-verbale de punere în funcțiune;
- procese-verbale de dare în exploatare;
- lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;
- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea

neconformităților și a remedierilor.
h) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu

actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărei instalații,
inclusive planurile și cataloagele pieselor de schimb;

i) parametrii luminotehnici de proiect și/sau rezultați din calcul, aferenți tuturor
instalațiilor de iluminat public exploatate;

j) instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind



\

11

manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și
cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

k) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament,
fiecărei instalații sau fiecărei activități;

l) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg
personalul;

m)avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de
măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

n) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;
o) instrucțiuni privind accesul în instalații;
p) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;
q) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de

manevre, de admitere la lucru etc.
(3) Arhivarea se poate realiza și în format digital.

Art. 16.
(1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmite de

agenții economici specializați în proiectare, se predau Primăriei Orasului Boldesti Scaeni odată cu
proiectul lucrării respective.

(2) Agenții economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de
execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să
înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren și să
predea proiectul, inclusiv pe suport electronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării,
întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

(3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația că, odată cu predarea lucrărilor, să
predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În
cazul în care nu s-au facut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste
planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au facut modificări în timpul execuției.

(4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant
fără avizul acestuia.

(5) La preluarea unor instalații, echipamente sau alte componente ale sistemului de iluminat
public, situate pe aria administrativ-teritorială a Orasului Boldesti Scaeni , Primăria Orasului Boldesti
Scaeni va solicita și prelua documentația de bază a lucrărilor și datele generate necesare exploatării și
o va preda spre gestionare operatorului serviciului de iluminat public.

Art. 17.
(1) Operatorul care a primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public are obligația să-și

organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art.15 alin. (l),
organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele și
documente aflate în arhivă.

(3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este
interzisă.

(4) La încheierea activității operatorul va preda Primăriei Oraşului Boldeşti-Scăeni, pe bază de
proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a
vreunui document original sau copie.

Art. 18.
(1) Toate echipamentele trebuie sa aibă fișe tehnice care să conțină toate datele din proiect, din

documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executant și din datele de exploatare luate de pe
teren, certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatării, în fișele tehnice se trec, după caz, date privind:
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a) incidentele sau avariile;
b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avarii;
c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
d) reparațiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
e) costul reparațiilor accidentale sau planificate;
f) perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală;
g) comportarea în exploatare între douî reparații planificate;
h) data scadentă și tipul următoarei reparații planificate, lucrări de întreținere, revizii

tehnice, reparații curente și capitale;
i) data scadentă a următoarei verificări profilactice;
j) buletinele de încercări periodice și după reparații.

(3) Fișele tehnice se întocmesc pentru aparatură, posturi de transformare, fundații, instalațiile
de legare la pământ, echipamentele de comandă, automatizare, protecție și pentru instalațiile de
teletransmisie și telecomunicații.

(4) Separat, se va ține o evidență a lucrărilor de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații
curente și capitale.

Art. 19.
(1) Toate echipamentele, precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente,

trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul
exploatării.

(2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale
instalațiilor, cât și schemele normale de funcționare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației reale din teren, iar
numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalațiilor conform
alineatului (1).

(4) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

ART. 20.
(1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă

a instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeași situație, să
fie concise și să conțină date asupra echipamentului metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra
regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentru prevenirea
incidentelor/avariilor.

(2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle
personalului cu diferite specialități care concură la exploatarea, întreținerea sau repararea
echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin:

a) îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de deservire;
b) descrierea construcției și funcționării echipamentului, inclusiv scheme și schițe

explicative;
c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condițiile unei exploatări normale

(manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere și punere sub
tensiune);

d) reguli de prevenire și lichidare a avariilor;
e) reguli de anunțare și adresare;
f) enumerarea funcțiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instrucțiunii/

procedurii și promovarea unui examen sau autorizarea;
g) măsuri pentru asigurarea protecției muncii.

(3) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă și
sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest
sens, menționându-se data intrării în vigoare.

(4) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie,
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certificându-se prin aplicarea sub semnatură a unei ștampile "valabil pe anul ". Modificările și
completările se aduc la cunoștință sub semnătura personalului obligat să le cunoască și să aplice
instrucțiunea/procedura respectivă.

Art. 21.
(1) Operatorul serviciului de iluminat public din Orasului Boldesti Scaeni, care desfășoară una

sau mai multe activități specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze, să revizuiască și
să aplice instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

(2)În vederea aplicării prevederilor alin. (l) operatorul va întocmi liste cu
instrucțiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista
instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin:

a) instrucțiuni/proceduri tehnice interne generale;
b) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale:

- rețele de transport și distribuție a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului
public;

- instalații de măsură și autoniatizare;
- instalațiile de comandă, semnalizări și protecții;

c) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
d) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
e) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;
f) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.

Art. 22.
(1) În instrucțiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcționare a

fiecărui echipament și pentru fiecare instalație, menționându-se și celelalte scheme admise de
funcționare a instalației, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schemă normală
la altă variantă.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente.
(3) Abaterile de la funcționarea în schema normală se aprobă de conducerea tehnică a

operatorului și se consemnează în evidențele operative ale personalului de deservire.

Art. 23.
Personalul angrenat în desfășurarea serviciului va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare

dacă acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic date reprezintă
forma primară a evidenței tehnice.

Art. 24.
Documentația operativă și evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul etnic

ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și
deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în
exploatare.

SECȚIUNEA a 3-a: Îndatoririle personalului
Art. 25.
(1) Personalul de deservire se compune din toți salariații care deservesc instalațiile aferente

infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină de serviciu principală, supravegherea
funcționării și executarea de manevre la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de
instalații.

(2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile
și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în
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procedurile proprii, în funcție de:
a) gradul de periculozitate a instalațiilor și al procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalațiilor;
c) gradul de siguranță necesară asigurării serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalațiilor;
e) existența unui sistem de transmisie a datelor și a posibilităților de executare a

manevrelor de la distanță;
f) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor și avariilor.

(4) În funcție de condițiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca
personalul să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalații
amplasate în locuri diferite.

(5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fișa postului personalului de deservire, privitor la
exploatare și execuție, constau în:

a) supravegherea instalațiilor;
b) controlul curent al instalațiilor;
c) executarea de manevre;
d) lucrări de întreținere periodică;
e) lucrări de întreținere neprogramate;
f) lucrări de intervenții accidentale.

Art. 26.
(1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de

echipamente, regulamente de exploatare tehnică și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se
execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului.

(2) Lucrările de întreținere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării
deranjamentelor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de
exploatare.

SECȚIUNEA a 4-a Analiza și evidența incidentelor și avariilor
Art. 27.
(1) În scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de iluminat și a continuității

acestuia, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă și sistematică a tuturor evenimentelor
nedorite care au loc în instalațiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilității
echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere, reparații
și creșterea nivelului de pregătire și disciplină a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizează, se referă, în principal, la:
a) defecțiuni curente/lucrări operative;
b) deranjamente din rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice, indiferent

dacă acestea sunt destinate exclusiv instalațiilor de iluminat sau nu;
c) incidentele și avariile;
d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de

anumite situații existente la un moment dat.

Art. 28.
(1) Deranjamentele din rețelele de distribuție a energiei electrice sunt acele defecțiuni care

conduc la întreruperea iluminatului public alimentat dintr-o rețea de distribuție care asigură
iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alee, tunel, pod sau altele asemenea.

(2) Deranjamentele constau în declanșarea voită sau oprirea forțată a unui echipament sau
instalație, care nu influențează în mod substanțial asupra calității serviciului, fiind caracteristice
echipamentelor și instalațiilor anexă.

Art. 29.
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Se consideră incidente următoarele evenimente:
a) declanșarea prin protecție sau oprirea voită a instalațiilor ce fac parte din sistemul de

iluminat, indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condițiile de avarie;
b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai

mare de 15 minute, ca urmare a defecțiunilor din instalațiile proprii.

Art. 30.
Prin excepție de la art.29 nu se consideră incidente următoarele evenimente:
a) ieșirea din funcțiune a unei instalații, ca urmare a acționării corecte a elementelor de

protecție și automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalație, ieșirea din
funcțiune fiind consecința unui incident localizat și înregistrat în acea instalație;

b) ieșirea din funcțiune sau retragerea din exploatare a unei instalații sau părți a acesteia,
datorită unor defecțiuni ce pot sa apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului
acestora;

c) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost
înlocuit automat cu rezervă, prin funcționarea corectă a declașării automate a rezervei, și nu a avut ca
efect reducerea parametrilor luminotehnici;

d) retragerea accidentală din funcțiune a unei instalații sau a unui element al acesteia în scopul
eliminării unor defecțiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat calitatea serviciului prestat;

e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalații pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane sau calamități;

f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în sens cu utilizatorul.

Art. 31.
Se consideră avarii următoarele evenimente:
a) întreruperea accidentală, totală sau parțială (peste 25% din iluminatul public aferent unei

artere de circulație) a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore, cu excepția celui
arhitectural, ornamental și ornamental-festiv;

b) prin excepție la litera a) se consideră avarie, întreruperea accidentală, totală sau parțială a
iluminatului arhitectural, ornamental și ornamental-festiv cu amploare deosebită;

c) defectarea sau ieșirea accidentală din funcțiune a unor instalații sau subansambluri din
instalațiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu
10% pe o durată mai mare de 24 de ore;

d) vandalizare sau furt ca acțiune premeditată de către terți, precum și accidente datorate
terților ce afectează elementele S.I.P.;

e) dacă pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta își
schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe
toată durata desfășurării lui în categoria avariei.

Art. 32.
(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor

respective de către personalul cu atribuții în acest sens al operatorului și, după caz, împreună cu
reprezentanții Primăriei Orasului Boldesti Scaeni - Serviciul de Specialitate care derulează contractul
de delegare.

(2) Operatorul are obligația ca cel puțin trimestrial să informeze Primăria Orasului Boldesti
Scaeni - Serviciul de Specialitate care derulează contractul de delegare asupra tuturor avariilor care
au avut loc, concluziilor analizelor și măsurilor care s-au luat.

Art. 33.
(1) Analiza incidentelor și avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.
(2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conținut:

a) locul și momentul apariției incidentului sau avariei;
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b) situația înainte de incident sau avarie, dacă funcționa sau nu în schema normală, cu
indicarea abaterilor de la aceasta;

c) cauzele care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;
d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor,

înregistrărilor computerizate și declarator personalului;
e) manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării și lichidării evenimentului;
f) efectele produse asupra instalațiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea

deteriorării;
g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea

pagubelor estimate sau alte efecte;
h) stadiul verificărilor profilactice, reviziile și reparațiile pentru echipamentul sau

protective care nu au funcționat corespunzător;
i) cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de

evenimente;
j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și modul de respectare a

instrucțiunilor;
k) influența schemei tehnologice sau de funcționare în care sunt cuprinse instalațiile

afectate de incident sau avarie;
l) situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu

menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;
m)măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu

stabilirea termenelor și responsabilităților.
(3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări sau

obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va
fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau
montării instalației, deficiențe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acțiunii
sau inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalația sau echipamentul
analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicați pentru punct de vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune,
respectiv, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament și/sau a executantului caz,
participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a Primăriei Orasului Boldesti
Scaeni – Serviciul  de Specialitate care derulează contractul de delegare.

(6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influențează funcționarea instalațiilor aflate în
administrarea altor operatori sau agenți economici, operatorul care efectuează analiza, va solicita de
la aceștia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor și informațiilor necesare analizării
avariei sau incidentului.

Art. 34.
(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit

"fișa de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate
de analiza evenimentului.

(2) Conținutul minim al fișei de incident va fi în conformitate cu prevederile art.32 alin. (2).

ART. 35.
(1) În vederea satisfacerii în condiții optime a necesităților beneficiarilor, operatorul va urmări

evidențierea distinctă a întreruperilor și limitărilor, a duratei și a cauzelor de întrerupere a
utilizatorului și a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze în instalațiile
terților, dacă au afectat funcționarea instalațiilor proprii.

(2) Situația centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial
până în data de 10 a lunii următoare Primăriei Orasul Boldesti Scaeni , conform formularului propus
de operator și avizat de Primăria Orasului Boldesti Scaeni - Serviciul de Specialitate care derulează
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contractul de delegare.
(3) Modul și timpii de intervenție se vor stabili în caietul de sarcini de delegare a serviciului de

iluminat public.

Art. 36.
(1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate

ai acestora în condiții de exploatare.
(2) Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau

avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în
parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fișa pentru echipament deteriorat",
care se anexează la fișa incidentului.

(3) Pentru evidențierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice,
manipulării, reparațiilor sau întreținerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparațiilor sau
reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalațiilor din care fac
parte și care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a facut această înlocuire) și care
au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ține o evidență
separată pe tipuri de echipamente și cauze.

(4) Evidențierea defecțiunilor și deteriorărilor se face și în perioada de probe de garanție și
punere în funcțiune după montare, înlocuire sau reparație capitală.

Art. 37.
(1) Fișele de incidente și de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru

evidența statistică și aprecierea realizării indicatorilor de performanță. Formularul fișei de incident și
de echipament va fi propus de operator și avizat de Primăria Orasului Boldesti Scaeni - Serviciul de
Specialitate care derulează contractul de delegare.

(2) Păstrarea evidenței se face la operator pe toată perioada cât acesta operează, iar la încheierea
activității de operare se aplică prevederile art. 16 alin. (5).

SECȚIUNEA a 5-a: Asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor
Art. 38.
(1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de iluminat public și a asigurării

continuității acestuia, operatorul va întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a
manevrelor în instalațiile aparținând sistemului de iluminat public.

(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului
regulament în termen de 6 luni de la data intrării în efectivitate a contractului de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public.

Art. 39.
Manevrele în instalaţii se execută pentru:
a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații fiind

determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționării la cerințele utilizatorului, realizarea
unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc. având un caracter frecvent și
executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații fără ca acestea să aibă un
caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

c) izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației
sau ansamblului de instalații executate, cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de
lichidare a incidentelor.

Art. 40.
În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalații, modificările
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regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii sistemelor de automatizare și protective
sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de
exploatare, fără modificarea schemei de funcționare aprobate.

Art. 41.
(1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalația în care se vor executa

operațiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situației din teren și
schema tehnologică de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel încât:
a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor să asigure desfășurarea normală a acestora;
b) trecerea de la starea inițială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de

operații;
c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului

tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se
execută manevra;

d) să fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operație le poate avea, atât asupra instalației
în care se execută manevra, cât și asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special
din punctul de vedere al siguranței m exploatare;

e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operațiile care se
pot executa simultan fără a se condiționa una pe alta, în funcție de numărul de executanți și de
posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;

f) să se țină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;
g) fiecare operație de acționare asupra unui element prin comandă de la distanță să fie urmată

de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător.

Art. 42.
Manevrele în instalații se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în continuare

foaie de manevră, care trebuie sa conțină:
a) tema manevrei;
b) scopul manevrei;
c) succesiunea operațiunilor;
d) notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operațiilor;
e) persoanele care execută sau au legatură cu manevra și responsabilitățile lor.

Art. 43.
După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi:
a) foaie de manevră permanentă, al cărei conținut este prestabilit în instrucțiunile/procedurile

tehnice interne, putându-se folosi la:
- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

b) foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conținut se întocmește pentru
efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de
operații ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

Art. 44.
Prin excepție de la art.42, manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de manevră, iar

cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucțiunilor de lichidare a
incidentelor.

Art. 45.
(1) Întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate
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de operator, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ și
tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea și aprobarea foilor de manevră telefonic.
(3) În funcție de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la

manevra care se efectuează.
(4) Foaia de manevră întocmită, verificată și aprobată se pune în aplicare numai în momentul în

care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de
instalații în cauză, conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi inițiate de persoane prevăzute în
procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuării lor.

(6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice
trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este
necesar și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

Art. 46.
(1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de

regulă, de același personal, chiar dacă prin aceasta se depășește ora de terminare a programului
normal de muncă, în condițiile legii.

(2) Operatorul va stabili prin decizie și procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se
execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

Art. 47.
(1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucțiunilor de

proiectare și/sau ale furnizorului de echipament.
(2) În perioadele de probe, manevrele și operațiile respective cad în sarcina echipei desemnate

cu executarea montajului cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

Art. 48.
(1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în

evidențele operative a dispozițiilor sau aprobărilor primite, a operațiilor executate, a confirmărilor
făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.

(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalației executarea
acestora conform foii de manevră, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația
etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care
prezintă importanța în funcționarea echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

SECȚIUNEA a 6-a: Cerințe tehnice de desfășurare a serviciului de iluminat public
Art. 49.
(1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul arterelor de circulație publică,

străzi, trotuare, piețe, intersecții, parcări, treceri pietonale, parcuri, locuri de joacă de pe teritoriul
Orasului Boldesti Scaeni .

(2) Alegerea surselor de lumină se face în funcție de eficacitatea luminoasă, de durata de
funcționare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime, cu încadrarea în specificul
urbanistic al zonei, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de C.I.E.,
respectiv de C.N.R.I.

Art. 50.
(1) În Orasul Boldesti Scaeni, corpurile de iluminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în

axa drumului ori, dacă condițiile tehnice nu permit, pe clădiri, de preferință cu acordul proprietarilor.
(2) În cvartale de locuințe și în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu

distribuție directă, semidirectă sau directă-indirectă, după caz.
(3) Din motive estetice și de securitate, rețeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza,
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de regulă subteran și numai în cazuri particulare, când condițiile tehnice nu permit, aerian.
(4) În cazul alimentării cu energie electrică prin rețea subterană, corpurile de iluminat montate

pe stâlpi vor fi racordate la rețeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele
moduli:

a) prin manson de derivație, montat la baza fiecărui stâlp;
b) prin cleme de intrare-ieșire în nișa stâlpului sau cutie de intrare-ieșire, montată la baza

fiecărui stâlp, prevăzându-se și asigurarea locală a derivației;
c) prin alte modalități reglementate și aprobate de legislația în vigoare.

Art. 51.
Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ținându-se cont de

caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:
a) destinația iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
b) ) condițiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;
c) condițiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la rețea;
d) protecția împotriva electrocutării;
e) condițiile de exploatare - vibrații, șocuri mecanice, medii agresive;
f) randamentul corpurilor de iluminat;
g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;
h) cerințele estetice și arhitecturale;
i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factonilui de putere;
j) posibilitățile de exploatare și întreținere;
k) eficiența energetică.

Art. 52.
(1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de

stradă, optimizându-se raportul dintre înălțimea de montare a surselor de lumină cu distanța dintre
stâlpi, luându-se în calcul luminanțele sau iluminările, după caz, și curbele de distribuție a intensității
luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distribuția de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:
a) pentru iluminatul arterelor de circulație principale și secundare: exclusiv direct;
b) pentru iluminatul unor artere de circulație cu circulație auto interzisă sau alei din zonele

blocurilor de locuințe sau zone rezidențiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special
parcuri).

Art. 53.
(1) Operatorul desemnat va propune și Primăria Oraşului Boldeşti-Scăeni - Serviciul de

specialitate, va aviza implementarea de soluții de telegestiune a sistemului de iluminat public și
soluții de reducere a consumului de energie electrică.

(2) În vederea reducerii acțiunilor de vandalizare/furt a echipamentelor aparținând SIP,
operatorul desemnat va propune și Primăria Orasului Boldesti Scaeni - Serviciul de specialitate va
aviza implementarea unor soluții de supraveghere video/senzoristică.

Art. 54.
(1) lluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special

destinați acestui scop sau de folosință comună cu transportul public de suprafață și doar acolo unde
acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic, corpurile de
iluminat se pot monta pe stâlpii rețelei de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu contractul
care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de
iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate,
încheiat între Primăria Orasului Boldesti Scaeni și proprietarul sistemului de distribuție a energiei
electrice.
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(2) În zonele cu arhitectură specială, iluminatul se va realiza conform condițiilor existente și
cerințelor utilizatorului, cu respectarea condițiilor impuse de reglementările din domeniu.

Art. 55.
Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ținându-se cont de:
a) tipul corpului de iluminat;
b) specificul arterei de circulație pe care se montează;
c) tipul stâlpului;
d) cerințele de ordin estetic impuse.

Art. 56.
Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerințe estetice și arhitecturale,

se va face prin proiectarea și realizarea de soluții specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte,
conform acordului scris dintre Beneficiar și operator.

Art. 57.
(1) De regulă, programul de funcționare va fi asigurat prin comanda automată de

conectare/deconectare a iluminatului public.
(2) Programul de funcționare a iluminatului public va ține cont de:

a) longitudinea localității;
b) luna calendaristică;
c) ora oficială de vară/iarnă;
d) nivelul de luminanță sau de iluminare necesar, corelat cu condițiile meteorologice.

(3) La propunerea justificată a operatorului și cu acordul în scris al Primăriei Orasului Boldesti
Scaeni se poate modifica programul de funcționare a iluminatului public, integral sau pe anumite
categorii de artere sau zone din sistemul de iluminat public.

(4) Pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică și cu acordul delegatarului
serviciului de iluminat public, pe anumite străzi, se admite scăderea uniformității normate prin
trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară.

(5) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanță, după caz, trebuie să poată fi
redus sau ridicat la toate aparatele de iluminat simultan, și în aceeași măsură prin conectare și
deconectare comandate în trepte (excepție făcând intersecțiile și trecerile de pietoni).

(6) De regulă, modificarea intensității luminoase se va face în intervalul orar 24.00-05.00.
(7)În cazul organizării unor spectacole/evenimente culturale/sportive, la solicitarea

organizatorului, delegatarul poate să accepte întreruperea iluminatului public, temporar într-o
anumită zonă, cu respectarea simultană a următoarelor cerințe:

- prezentarea formei legale de organizare a evenimentului aprobată de reprezentanții
Autorității Locale;

- avizul operatorului serviciului de iluminat public;
- asigurarea de măsuri de siguranță cetățenilor;
- asigurarea de măsuri de siguranță trafic auto;
- plata contravalorii prestațiilor de conectare-deconectare sistem de iluminat public de către

solicitant.

Art. 58.
În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă

instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public
va fi realizată prin utilizarea uneia dintre următoarele soluţii:

a) acţionare manuală, prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului
de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice;
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b) acţionare automată, prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul
reţelei de iluminat seara şi dimineaţa, în cutia de distribuţie a postului de transformare care
alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice;

c) acţionare automată individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează
fiecare corp de iluminat. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat
amplasate în puncte izolate.

Art. 59.
(1) Echipamentele și aparatura folosite pentru realizarea iluminatului public vor respecta

dispozițiile legale în vigoare privind evaluarea conformității produselor și condițiile de introducere pe
piață a acestora, asigurându-se utilizarea rațională a energiei electrice și economisirea acesteia.

(2) Distanța dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcție de înalțimea de montare a
acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normale.

(3) Operatorul va lua măsuri pentru îmbunătațirea factorului de putere la acele instalații de
iluminat public care necesită această operațiune.

Art. 60.
(1) Rețelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în solutie buclată, cu

funcționare radială. Punctele de separate se amenajează în tablouri (nișe) speciale.
(2) Rețelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice isolate

torsadate.
(3) Linia electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de

distribuție, care poate fi:
a) tabloul de distribuție din postul de transformare medie/joasă tensiune;
b) cutia de distribuție supraterană sau subterană;
c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană.

(4) Pe artere de circulațe cu trafic redus și foarte redus, alimentarea cu energie electrică a
sistemului de iluminat public se realizează, de regulă cu rețea electrică trifazată, iar in situații bine
justificate se poate realiza cu rețea electrică monofazată, care poate fi pozată împreună cu rețeaua
electrică de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pe artere de circulație cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a
sistemului de iluminat public se realizează cu rețea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea
reducerii parțiale a iluminatului public, menținându-se uniformitatea luminanței sau iluminării.

(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuințe se pot monta stâlpi de înalțime mică între 3
si 6 m.

(7) În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran.

Art. 61.
(1) În sistemele de iluminat public, protecția contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la

nulul de protecție, conform standardelor în vigoare.
(2) Conductorul de nul al rețelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod

obligatoriu la pământ.
(3) Instalația de legare la pământ care deservește rețeaua de Iegare la nul va fi dimensionată

astfel ca valoarea rezistenței de dispersie față de pământ, măsurată în orice punct al rețelei de nul, să
fie de maximum 4Q.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalația de protecție prin
legare la nul.

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele
variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecție, special destinat acestui scop, și
care va însoții conductele electrice de alimentare;

b) conectarea la instalația de legare la pământ la care este legat nulul rețelei.
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(6) Ramificațiile de la rețeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor
realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material și ca secțiune, urmărindu-se realizarea
unui raport optim între costurile de investiții și cele de exploatare.

Art. 62.
(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcție de tipul

corpului de iluminat, de specificul arterei de circulație pe care se montează, de tipul stâlpului și de
cerințele de ordin funcțional și estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie
să prezinte un grad de protecție de minimum IK 08.

(3) Întreținerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanență, prin curățarea periodică
a corpurilor de iluminat, conform factorului de menținere luat în calcul la proiectare astfel încât
parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operațiuni succesive de
întreținere.

(4) Realizarea unei uniformități satisfacătoare a repartiției luminanței sau iluminării, după caz,
pe suprafața arterelor de circulație se va asigura prin alegerea corectă a înălțimii de montare, în
funcție de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referință standardul SR-EN
13433:1999.

SECȚIUNEA a 7-a Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi și calitativi
ART. 63.
(1) În vederea realizării unui serviciu de calitate și asigurarea condițiilor impuse de necesitatea

realizării unui iluminat public corespunzător, operatorul are obligația să asigure măsurarea
parametrilor luminotehnici ai arterelor de circulație din Orasului Boldesti Scaeni  și să informeze în
scris Primăria Orasului Boldesti Scaeni  privind rezultatele obținute, precum și ori de câte ori intervin
modificări ale acestora.

(2) Operatorul serviciului de iluminat public este direct răspunzător de realizarea parametrilor
luminotehnici stabiliți prin prezentul regulament, având ca referință și standardul SR-EN
13433:1999.

Art. 64.
(1) Instalațiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normale

necesare siguranței circulației pe arterele de circulație, în funcție de intensitatca traficului și de
reflectanța suprafeței arterei de circulație și a zonei adiacente.

(2) Toate instalațiile de iluminat destinate circulației auto vor fi dimensionate conform
legislației internaționale și naționale, în funcție de nivelul de luminanță, cu excepția intersecțiilor
mari și a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcție de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai instalației de iluminat public vor fi verificați de operator, la
preluarea serviciului, la punerea în funcțiune a unor extinderi și periodic, pe parcursul exploatării.

(4) Menținerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanță, după caz, realizat de sistemui de
iluminat public, se asigură prin programul de întreținere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate,
curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt:
a) nivelul de luminanță, pentru arterele de circulație auto;
b) nivelul de iluminare, pentru intersecții, piețe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste

pentru biciclete.
(6) Parametrii calitativi sunt:

a) uniformitatea pe zona de calcul;
b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central și periferic.

Art. 65.
(1) Iluminatul piețelor și al intersecțiilor de pe teritoriul Orasului Boldesti Scaeni  se va realiza
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astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% față de artera cu nivelul cel mai ridicat,
incidența în intersecție, având ca referință standardul SR-EN 13433:1999.

(2) Iluminatul intersecțiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape
de unghiurile intersecțiilor.

(3) Iluminatul intersecțiilor dintre arterele principale și cele secundare se va realiza prin
amplasarea corpurilor de iluminat pe arterele de circulație principale în fața arterelor de circulație
secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un
punct de semnalizare pentru circulația rutieră.

Art. 66.
(1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât

nivelul părții carosabile a arterei de circulație respective, potrivit factorului "raport de zonă alăturată"
rezultat din proiectare, având ca referință standardul SR-EN 13433:1999

(2) Iluminatul spațiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care
asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

Art. 67.
(1) Iluminatul arterelor de circulație în pantă se va realiza cu micșorarea distanței dintre sursele

de lumină proporțional cu unghiul de înclinare al pantei și progresiv spre vârful pantei, în așa fel încât
să se obțină o creștere a nivelului mărimii de referință cu 50%.

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulație, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o
dispunere care să asigure ghidajul vizual.

(3) Stâlpii de susținere a corpurilor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral,
pe partea exterioară a curbei, distanța dintre aceștia micșorându-se în funcție de cât de accentuate este
curba, care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referință.

(4) În cazul intersecțiilor unor artere de circulație cu niveluri de luminanță diferite, se va asigura
trecerea graduală de la un nivel de luminanță la altul pe circa 100 m pe artera de circulație mai puțin
iluminată, pentru adaptarea fiziologică și psihologică a participanților la trafic.

Art. 68.
(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanță cu 50% mai ridicat

decât cel al arterei de circulație respective, evitându-se schimbarea culorii care produce șoc vizual,
estetic perturbator.

(2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni și a intersecțiilor nu se vor amplasa reclame
luminoase care prin efectul de schimbare a culorii și/sau prin variația intensității luminoase să
distragă atenția conducătorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a
trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor
din sensul de circulație.

(5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scazut.
(6) Trecerile de pietoni ar trebui prevăzute cu senzori de prezență pentru pietoni, la detectarea

prezenței să crească intensitatea luminoasă cu încă 50% atunci când sunt angajați în traversare
pietoni.

Art. 69.
(1) Relațiile dintre mărimile geometrice ale instalației de iluminat și caracteristicile electrice și

luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluții optime din punct de vedere
tehnic și economic.

(2) Înălțimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcție de fluxul
luminos al surselor de lumină și de gradul de concentrare a distribuției intensității luminoase a
acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normală și limitarea fenomenului de orbire.
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(3) În cazul în care înălțimea stâlpilor este dată de situația existentă în teren și din calcule
rezultă necesitatea schimbării acesteia, se vor alege soluțiile cele mai economice rezultate din
înlocuirea stâlpilor existenți, supraînățarea celor existenți, modificarea fluxului luminos, montarea
unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuției luminoase, astfel încât să
se asigure uniformitatea și limitarea fenomenului de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în piețe și intersecții sursele de lumină și corpurile de
iluminat se montează la înălțimi cu unghiuri de protecție corespunzătoare.

(5) Poziționarea corpurilor de iluminat pentru arterele de circulație auto se va determina
printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuție exclusiv directă a fluxului luminos
către artera de circulație rutieră.

(7) Tipul și dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de
întreținere și arhitecturale.

(8) În funcție de tipul corpului de iluminat, distanța dintre corpurile de iluminat se alege în
funcție de înălțimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform
normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km și numărul de corpuri de
iluminat/km, având ca referință standardul SR-EN 13433:1999.

Art. 70.
(1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparținând sistemelor de

iluminat, sunt situati între copacii plantați pe părțile laterale ale arterei, se va adopta o soluție de
iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos
să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuție uniformă a luminanței, fără ca pe carosabil să
apară pete de lumină și umbre puternice generatoare de insecuritate și disconfort.

(2) În funcție de vegetația existentă în zona adiacentă arterelor de circulație și de sistemul de
iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuția fluxului luminos să nu se
modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se toaletează periodic pentru a nu apărea o
neuniformitate a fluxului luminos.

Art. 71.
Poziționarea corpurilor de iluminat se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se

realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil și pentru ca acel corp de
iluminat să nu producă orbirea participanților la circulația rutieră sau pietonală, asigurându-se în
același timp și uniformitatea necesară.

Art. 72.
(1) Iluminatul arterelor de circulație foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii se va

realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii și nu în spatele lor, arborilor nu trebuie să
modifice distribuția fluxului luminos, iar vegetația trebuie toaletată periodic, în baza avizului emis de
către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Orasului Boldesti Scaeni .

(2) În cazul arborilor de înălțime mică, se va utiliza distribuția axială a corpurilor de iluminat.
(3) În cazul arborilor de înălțime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul

ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluția este acceptabilă.
(4) Pentru arterele de circulație cu arbori pe ambele părți se va utiliza, de regulă, iluminatul de

tip axial.
(5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe

stâlpi având o înălțime de 3-6 m de la sol.

Art. 73.
(1) Pe arterele de circulație, nivelul de luminanță trebuie să asigure perceperea obstacolelor și

detaliilor în mod distinct, în timp util și cu siguranță.
(2) Pentru realizarea cerințelor de la alin. (l) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie
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percepute și fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0,2-0,5.
(3) Nivelul de luminanță va fi menținut în timp prin întreținerea la perioade specificate a

instalațiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a
corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menținere stabilit în caietul de sarcini.

Art. 74.
(1) Operatorul serviciului de iluminat public are obligația de a executa modificările necesare în

sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condițiilor de iluminat, având ca referință
standardul SR-EN 13433:1999.

(2) Condițiile de iluminat privind luminanța medie, uniformitatea generală a luminanței,
indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanței, raportul de zonă alăturată, luminanța zonei
de acces, raportul dintre luminanța la începutul zonei de prag și luminanța zonei de acces, luminanța
zonei de tranziție, luminanța zonei interioare, luminanța zonei de ieșire, iluminarea medie,
uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referință la
standardul SR-EN 13433:1999 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria artere de circulație destinate traficului
rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;
c) clasa sistemului de iluminat pentru arterele de circulație destinate traficului pietonal și

pistelor pentru biciclete.

Art. 75.
(1) Pentru realizarea unei uniformități satisfăcătoare a repartiției luminanței pe suprafața arterei

de circulație, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici
normați, având ca referință standardul SR-EN 13433:1999.

(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcție de cerințele și condițiile în care
se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:

a) unilateral;
b) bilateral alternat;
c) bilateral față în față;
d) axial;
e) central;
f) catenar.

Art. 76.
(1) Iluminatul public al arterelor de circulație va fi realizat ținându-se cont de încadrarea în

clasele sistemului de iluminat, în funcție de categoria și configurația arterei de circulație, de
intensitatea traficului rutier și de dirijarea circulației rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi
luate în considerare și standardele naționale.

(2) Tipul corpurilor de iluminat și al armăturilor pentru iluminat se va stabili ținându-se cont că
durata de bună funcționare să fie de minim 18.000 de ore, cu excepția cazurilor în care se dorește o
redare foarte bună a culorilor.

SECȚIUNEA a 8-a  Exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat public
Art. 77.
(1) Modalitatea de efectuare a activităților de întreținere și menținere a sistemului de iluminut

public se va detalia în contractul de delegare.
(2) Realizarea lucrărilor de exploatare și de întreținere a instalațiilor de iluminat public se va

face cu respectarea procedurilor specifice de:
a) admitere la lucru;
b) supravegherea lucrărilor;
c) scoatere și punere sub tensiune a instalației;
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d) control al lucrărilor.

Art. 78.
În aplicarea prevederilor art. 15, pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare,

documentația tehnică aferenta proiectului „Modernizarea sistem iluminat public in orasul Boldesti
Scaeni, Judetul Prahova” va fi anexa la contractul de delegare a gestiunii. In completare, se vor lua in
considerare informatiile din tabelul anexat prezentului document.

Pe parcursul primului an al operarii serviciului de iluminat operatorul va avea urmatoarele
obligatii:

 realizarea Hărții Electronice a Sistemului de Iluminat, ca sarcină expresă înscrisă în
caietul de sarcini al delegării prin concesiune;

 realizarea Planului General de Iluminat Public al ORAŞULUI BOLDESTI - SCAENI,
printr-o colaborare între reprezentanți desemnați de viitorii operatori și de Autoritate sub coordonarea
unui specialist extern cu experiență.
Aceste documente vor contine minim urmatoarele informatii:

a) planul detaliat al instalațiilor de iluminat public pe care le are în exploatare cu:
- posturile de transformare din care se alimentează rețeaua de iluminat public;
- traseul rețelei;
- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
- schema de acționare și a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a

luminatului;
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului și puterii lămpii;
- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental-festiv, cu indicarea

punctelor de alimentare, numărului lămpilor și a puterii totale consumate;
b) tipuri de materiale, distanta dintre stalpi, etc.

Art. 79.
Operațiile de exploatare vor cuprinde:
a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operații și activități pentru supravegherea

permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor;

b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare
executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor
piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la următoarea lucrare planificată;

c) reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, în baza unor
programări, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii proiectați, prin
remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de
fiabilitate corespunzător.

Art. 80.
În cadrul defecțiunilor curente/lucrări operative se vor executa:
a) intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat și

accesorii;
b) manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de

iluminat în vederea executării unor lucrări;
c) manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente;
d) recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;
e) analiza stării tehnice a instalațiilor;
f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat;
g) supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;
h) controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi

vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciură, precum și în urma unor calamități, cum ar
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fi: inundații, cutremure etc;
i) acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau

deosebite;
j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;
k) intervenții ca urmare a unor sesizări.

Art. 81.
În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puțin următoarele operații:
a) revizia corpurilor de iluminat și a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranță etc.);
b) revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare;
c) revizia liniei electrice aparținând sistemului de iluminat public;
d) revizia instalațiilor de telegestiune;
e) îmbunătăţirea softului.

Art. 82.
(1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcționări

se lucrează cu linia electrică sub tensiune, luându-se toate măsurile de siguranță și securitatea muncii.
(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operații:

a) curățarea corpului de iluminat (reflectoarele și structurile de protecție vizuală);
b) înlocuirea siguranței sau a componentelor, dacă există o defecțiune;
c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.
d) înlocuirea componentelor defecte/cu durată de viață expirată.

(3) La atingerea a 90% din durata de viață a lămpilor de iluminat se va efectua activitatea de
relampare care consta în:

a) demontarea corpului de iluminat și înlocuirea lui cu un corp de iluminat relampat sau
nou din stocul operatorului;

b) corpul de iluminat demontat va fi adus în atelierul de reparații al operatorului unde se
vor desfășura operațiunile aferente reviziei tehnice;

c) după revizia tehnică efectuată, corpul de iluminat va reintra în circuitul SIP, urmând a
înlocui alt corp care va fi supus operațiunii de relampare;

d) operatorul SIP va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea stocului și structurii
corpurilor de iluminat necesar desfășurării operațiunii de relampare;

e) când corpurile de iluminat au atins durata de viață se va întruni o comisie de casare cu
reprezentanți ai Primăriei Orasului Boldesti Scaeni –Serviciul de specialitate - Operator și corpul de
iluminat va fi scos din circuitul SIP, păstrându-se eventualele componente care nu și-au atins durata
de viață.

Art. 83.
La revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se vor realiza

următoarele operații:
a) înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare;
b) înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte;
c) înlocuirea, după caz, a ușilor tablourilor de distribuție;
d) refacerea inscripționărilor, dacă este cazul.

Art. 84.
La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public, se realizează

următoarele operații:
a) verificarea traseelor și îndepărtarea obiectelor straine;
b) îndreptarea stâlpilor înclinați;
c) verificarea ancorelor și întinderea lor;
d) verificarea stării conductoarelor electrice;



\

29

e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculilor torsadate, dacă este cazul;
f) îndreptarea, după caz, a consolelor;
g) verificarea stării izolatoarelor și înlocuirea celor defecte;
h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;
i) verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecție

la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);
j) măsurarea rezistenței de dispersie a rețelei generale de legare la pământ.

Art. 85.
Reparațiile curente se execută la:
a) corpuri de iluminat și accesorii;
b) tablouri electrice de alimentare, distribuție și conectare/deconectare;
c) rețele electrice de joasă tensiune aparținând sistemului de iluminat public.

Art. 86.
În cadrul reparațiilor curente la corpurile de iluminat și accesorii se vor executa următoarele:
a) înlocuirea lămpilor nefuncționale cu altele, de același tip cu cel inițial în ceea ce privește

puterea și culoarea aparentă;
b) curațarea dispersorului, a structurilor de protecție a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de

protecție vizuală și a interiorului corpului de iluminat;
c) înlăturarea cuiburilor de păsări;
d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică și înlocuirea celor care prezintă

porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzătoare;
e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatură a coloanei la rețeaua electrică;
f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.

Art. 87.
În cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție,

conectare/deconectare se execută următoarele:
a) verificarea stării ușilor și a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecțiunilor;
b) vopsirea ușilor și a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
c) verificarea siguranțelor fuzibile, înlocuirea celor defecte și montarea celor noi, identice cu

cele inițiale (prevăzute în proiect);
d) verificarea și strângerea contactelor;
e) verificarea coloanelor și înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;
f) verificarea contactului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;
g) verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare

sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalației.

Art. 88.
În cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public

se execută următoarele lucrări:
a) verificarea distanțelor conductelor față de construcții, instalații de comunicații, linii de înaltă

tensiune și alte obiective;
b) evidențierea în planuri a instalațiilor nou-apărute de la ultima verificare și realizarea

măsurilor necesare de coexistență;
c) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor aferenți sistemului de iluminat public, aflați

în gestiunea operatorului SIP, inclusiv a fundațiilor acestora și luarea măsurilor de consolidare,
remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor;

d) verificarea verticalității stâlpilor și îndreptarea celor înclinați;
e) verificarea și refacerea inscripționărilor;
f) repararea ancorelor și întinderea acestora, înlocuirea părților deteriorate sau care lipsesc,
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strângerea șuruburilor la cleme și la placa de protecție;
g) verificarea stării conductoarelor electrice;
h) verificarea și înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de I5%

din secțiune, precum și a conductoarelor electrice cu izolația deteriorată care prezintă crăpături,
rosături ori lipsa izolației;

i) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator și, dacă este necesar, se reface
legătura;

j) la izolatoarele de susținere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este
deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele
deteriorate;

k) la console, brățări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt
corodate, deformate, fisurate, ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se
revopsesc și se fixează bine pe stâlp;

l) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt
deteriorate sau corodate și dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare.
Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul, se reglează tensiunea în ancoră;

m)la instalația de legare la pământ a nulului de protecție se va verifica starea legăturilor și
îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum și a legăturilor acestuia la corpul de
iluminat, se va măsura rezistența de dispersie a rețelei generale de legare la pamânt, se va măsura și se
va reface priza de pământ, având ca referință STAS 12604:1988;

n) în cazul în care, la verificarea săgeții, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de
cele din tabelul de săgeți, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea
corespunzătoare.

Art. 89.
Periodicitatea reparațiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuție,

conectare/deconectare și rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3
ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

Art. 90.
Exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public constă în efectuarea următoarelor

activități:
(1) Înlocuirea elementelor S.I.P. cu durata de viață expirată: corpuri, stâlpi, cabluri.
(2) Ameliorarea calitativă a iluminatului public:

a) Înlocuirea de corpuri, stâlpi, etc. necesare ca urmare a modificărilor/reamenajărilor
spațiilor de pe domeniul public (parcări noi, locuri de joacă, lărgiri artere circulație și pietonale);

b) Necesitatea creșterii nivelului de iluminare ca urmare a modificărilor condițiilor de
trafic auto pe diverse artere (cauzate de sistematizarea circulației, noi sensuri unice, etc.).

(3) Eficiența energetică: acțiuni în vederea reducerii cheltuielilor cu energia electrică și
întreținerea S.I.P. - introducerea în sistemul de iluminat a unor echipamente moderne în vederea
obținerii de economii atât din punct de vedere al consumului de energie, cât și a scăderii cheltuielilor
de întreținere, urmare a duratei de viață ridicate (corpuri tehnologice led, balasturi electronice,
dispozitive reducătoare de tensiune, etc.).

ART. 91.
(1) Primăria Orasul Boldesti Scaeni, împreună cu Poliția Rutieră a Orasului Boldesti Scaeni

stabilesc, în funcție de condițiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare arteră de
circulație, locurile și intersecțiile cu grad mare de periculozitate, precum și marile aglomerări urbane.

(2) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcție de numărul de vehicule/ora și bandă
astfel:

a) foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1;
b) intens, între 360 ssi 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2;
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c) mediu, între 160 si 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3;
d) redus, între 30 și 160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4;
e) foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5.

CAP. lll  Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de iluminat public
Art. 92.
Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de iluminat public se prevăd în:
a) regulamentul serviciului;
b) contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

Art. 93.
Operatorul care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz și

de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparținând, după caz,
statului, Orasului Boldesti Scaeni , unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de
iluminat public;

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

c) dreptul de acces la utilități publice și la Sistemul Energetic Național.

Art. 94.
Operatorul serviciului de iluminat public are următoarele obligații:
a) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competivitate si eficienta economica;
b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a infrastructurii aferente

serviciului de iluminat public în Orasul Boldesti Scaeni;
c) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;
d) să asigure respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului de iluminat public stabiliți

de Primăria Orasului Boldesti Scaeni și aprobați de către Consiliul Local al Orasului Boldesti Scaeni
în regulamentul serviciului, în concordanță cu prevederile contractului de delegare a gestiunii;

e) să respecte și să efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini și
contractului de delegare a gestiunii;

f) să furnizeze Primăriei Orasului Boldesti Scaeni , A.N.R.S.C., A.M.R.S.P., A.R.I. și C.N.R.I.
datele solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării
dezvoltării serviciului de iluminat public în Orasului Boldesti Scaeni;

g) de a reface locul unde a intervenit pentru reparații sau execuția unei lucrări noi, la un nivel
calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă
condițiile meteorologice permit;

h) termenul de verificare și identificare a unei defecțiuni va fi de 24 de ore de la înregistrarea
sesizării, iar termenul de remediere va fi de cel mult 5 zile lucrătoare. În cazul în care remedierea nu
este posibilă în acest termen, operatorul va informa în scris Primăria Orasului Boldesti Scaeni ,
precizând motivele pentru care remedierea nu a fost posibilă, măsurile dispuse și termenul de
remediere. Noul termen de remediere necesită aprobare de la Serviciului de Specialitate din cadrul
Primăriei Orasului Boldesti Scaeni;

i) în cazul vandalizărilor, furturilor și accidentelor, operatorul împreună cu reprezentanții
Primăriei Orasului Boldesti Scaeni vor întocmi un proces verbal de constatare și scoatere din
patrimoniu a elementelor SIP deteriorate/lipsă în termen de cel mult 15 zile lucrătoare. În termen de
cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea constatării, operatorul va efectua lucrările de înlocuire a
elementelor deteriorate/lipsă ale sistemului de iluminat public din Orasului Boldesti Scaeni , lucrări
ce vor fi recepționate de către reprezentanții Primăriei Orasului Boldesti Scaeni;

j) va întocmi un raport lunar complet al activității desfășurate, structural pe categorii de lucrări,
pe care îl va trimite către beneficiarul serviciului până în ziua a 5 a a lunii următoare;

k) va constitui o bază de date care va permite obținerea informațiilor cu privire la fiecare punct
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luminos, rețele, surse de alimentare, puncte de delimitare, precizându-se că operatorul va putea să
adauge orice element pe care îl va considera util pentru executarea obligațiilor sale. Baza de date va fi
actualizată o dată pe săptămână. Operatorul va asigura accesul reprezentanților nominalizați ai
beneficiarului, la această bază de date;

l) va redacta înaintea fiecărei date de 31 martie a anului calendaristic un raport tehnic încheiat
la data de 31 decembrie a anului calendaristic anterior. Conținutul raportului tehnic va fi definit prin
contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.

Art. 95.
Penalitățile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanță sunt

prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public, art. 112.

Art. 96.
Operatorul serviciului de iluminat public are următoarele drepturi:
a) exercită cu titlu gratuit drepturile de uz și de servitute asupra terenurilor și bunurilor

proprietate publică sau privată, aparținând, după caz, statului, Orasului Boldesti Scaeni, unor
persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

- dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de
iluminat public;

- servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea sistemului de
iluminat public;

- dreptul de acces la utilitățile publice și la Sistemul Energetic Național.
b) pe toată durata contractului se creează dreptul de folosință și administrare exclusivă asupra

întregului patrimoniu SIP așa cum este el definit prin prezentul regulament;
c) să încaseze contravaloarea serviciului de iluminat public prestat/contractat corespunzător

tarifului stabilit conform prevederilor legale și contractuale;
d) să solicite și să propună ajustarea/modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare

semnificativă a echilibrului contractual și în conformitate cu normele metodologice aprobate de
A.N.R.S.C;

e) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritățile administrației publice Orasul Boldesti
Scaeni;

f) să solicite recuperarea debitelor în instanță;
g) operatorul deține exclusivitate în eliberarea de avize/autorizații amplasament sau utilizare

privind SIP, conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 97.
(1) Proprietarul sistemului de iluminat public este Consiliul Local al Orasului Boldesti Scaeni ,

prin UAT Primăria Orasului Boldesti Scaeni , iar administratorul sistemului de iluminat public este
delegatarul serviciului;

(2) Beneficiari ai serviciului de iluminat public sunt toți membrii comunității locale din
Orasului Boldesti Scaeni.

Art. 98.
Dreptul de acces la serviciul de iluminat public și de a beneficia de acesta este garantat tuturor

membrilor comunității locale din UAT Orasului Boldesti Scaeni, în mod nediscriminatoriu.

Art. 99.
Primăria Orasului Boldesti Scaeni  în calitate de delegatar al serviciului de iluminat public are

următoarele drepturi și obligații:
a) să aplice clauzele sancționatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile

contractului de delegare a gestiunii, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului și din caietul de
sarcini anexate la acesta;
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b) să aplice un sistem de amenzi și sume sancționatorii, în cazul în care diverse persoane
fizice/juridice/autoritățile executive nu respectă prevederile prezentului regulament privind modul de
modificare/extindere/avizare/racordare a structurii, funcțiunilor și parametrilor tehnici ai serviciului
de iluminat public;

c) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice
sau private destinate serviciului de iluminat public;

d) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire
la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a
Orasului Boldesti Scaeni, încredințate pentru realizarea serviciului de iluminat public al Orasului
Boldesti Scaeni;

e) să își asume plata integrală a energiei electrice aferentă consumului instalațiilor de iluminat
public ale Orasului Boldesti Scaeni , conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii;

f) să își asume plata serviciilor prestate de operatorul serviciului, conform prevederilor
contractului de delegare a gestiunii.

Art. 100.
Locuitorii Orasului Boldesti Scaeni , în calitate de beneficiari ai serviciului de iluminat public

au următoarele drepturi:
a) să aibă acces la serviciul de iluminat public din Orasul Boldesti Scaeni  în condițiile

respectării regulamentelor specifice;
b) să aibă acces la informațiile de interes public privind serviciul de iluminat public al Orasului

Boldesti Scaeni;
c) să solicite reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public, având o

bază întemeiată.

Art. 101.
Beneficiarii, persoane fizice și/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public din Orasul

Boldesti Scaeni  au obligația de a respecta prevederile prezentului regulament.

CAP. IV Indicatori de performanță

Art. 102.
(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatorul serviciului

de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public și sunt absolut obligatorii.
(2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de

iluminat public, avându-se în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
b) adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;
c) tratament nedisciminatoriu a tuturor locuitorilor Orasului Boldesti Scaeni , în calitatea

lor de beneficiari ai serviciului de iluminat public;
d) administrarea și gestionarea serviciului de iluminat public în interesul locuitorilor

Orasului Boldesti Scaeni;
e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuției și utilizării

energiei electrice;
f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele

naționale în acest domeniu.

Art. 103.
Indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele

activități:
a) calitatea și eficiența serviciului de iluminat public;
b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
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c) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea operativă și
obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

d) soluționarea reclamațiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;
e) creșterea gradului de siguranță rutieră;
f) scăderea infracționalității.

Art. 104.
În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:
a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
b) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea

contravalorii serviciului efectuat;
c) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor beneficiarilor, organelor de polție, poliție

comunitară și soluționarea acestora;
d) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale și locale, în conformitate cu

competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:
- modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;
- calității și eficienței serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță

stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în regulamentul de serviciu;
- modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare

și/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin
contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public de pe raza
Orasului Boldesti Scaeni;

- stadiului de realizare a investițiilor;
- modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

Art. 105.
Indicatorii de performanță generali și garantați pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliți

în Anexa 1 care face parte integrată din prezentul regulament. Analiza acestora se va face trimestial.
Operatorul este responsabil pentru toate avariile/defecțiunile echipamentelor SIP aflate în
administrarea sa.

CAP. V Publicitatea pe elemente aparținând sistemului de iluminat

Art. 106.
Amplasarea de mijloace de publicitate pe elemente aparținând sistemului de iluminat public din

Orasul Boldesti Scaeni  se face cu respectarea legislației în domeniu și cu condiția autorizării
amplasării acestora și respectării prevederilor impuse prin regulamentele aprobate prin Hotărârea
Consiliului Local al Orasului Boldesti Scaeni.

Art. 107.
Pentru amplasarea de mijloace de publicitate pe elemente aparținând sistemului de iluminat

public din Orasul Boldesti Scaeni  sunt necesare următoarele:
a) obținerea avizului tehnic de principiu de la operatorul SIP;
b) obținerea avizului de amplasament de la Autoritatea Executivă competentă;
c) obținerea acordului Primăriei Orasului Boldesti Scaeni și plata taxei de autorizare conform

prevederilor legale precum și plata contravalorii spațiului publicitar, conform tarifelor aprobate prin
Hotărâre de Consiliu Local;

d) operațiunile de montare/demontare/conectare/deconectare a mijloacelor de publicitate
peelementele aparținând SIP se vor face numai de către operatorul serviciului de iluminat.
Contravaloarea acestor servicii va fi suportată de către solicitant.



\

35

Art. 108.
Operatorul poate încheia contracte de distribuție/furnizare a energiei electrice utilizând

infrastructura SIP pentru panotajul publicitar luminos în condițiile regulamentului pentru furnizarea
și utilizarea energiei electrice, aprobat prin ordin ANRE.

CAP. VI Proiecte pilot în sistemul de iluminat public din Orasul Boldesti Scaeni

ART. 109.
În cazul în care sunt identificate în teren situații care presupun utilizarea în S.I.P. a unor

elemente cu caracter de unicitate, altele decât cele definite prin contractul de delegare a gestiunii,
atunci operatorul poate propune soluții prin asimilare cu elemente prevăzute în contract. Dacă acest
lucru nu este posibil operatorul va propune implementarea de proiecte pilot pentru zonele respective,
implementarea urmând a se face după aprobarea proiectului de către Primăria Orasului Boldesti
Scaeni .

CAP. VII Răspunderi și sancțiuni

Art.110.
Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară patrimonială,

civilă, contravențională sau penală, după caz.

ART. 111.
Fapta săvârșită cu intenție contra beneficiarilor serviciului de iluminat public din Orasului

Boldesti Scaeni , prin deteriorarea gravă sau distrugerea totală ori parțială a instalațiilor, utilajelor,
echipamentelor și a dotărilor aferente sistemului de iluminat public al Orasului Boldesti Scaeni , este
considerată infractiune și se pedepsește potrivit legislației în vigoare.

ART. 112.
Cuantumul sanctiunilor se va trece in contractul de delegare si se va negocia cu operatorul

desemnat.

Art. 113.
(1) Constatarea contravențiilor prevăzute în prezentul regulament se face de către reprezentanții

împuterniciți ai Primarului.
(2) În vederea constatării contravențiilor, reprezentanții împuterniciți prevăzuți la alin. (1) au

acces, dacă acest lucru se impune, în condițiile legii, în clădiri, încăperi, la instalații și în orice alt loc,
unde au dreptul să verifice instalațiile de utilizare, precum și să execute măsurători și determinări.
Atât operatorul, cât și utilizatorii sunt obligați să pună la dispoziție reprezentanților împuterniciți
documentele cu privire la serviciul de iluminat public furnizat/prestat.

(3) Organele de poliție sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin reprezentanților împuterniciți.

CAP. VIII Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 114.
(1) Regulamentul serviciului de iluminat public din Orasul Boldesti Scaeni , avizat de către

Serviciul de Specialitate din cadrul Primăriei Orasului Boldesti Scaeni , se aprobă de către Consiliul
Local al Orasului Boldesti Scaeni și va intra în vigoare la 30 de zile de la aprobare.

(2) Operatorul este obligat să efectueze anual măsurători ai parametrilor luminotehnici pe un
eșantion de minimum 10% din numărul total de străzi de pe raza Orasului Boldesti Scaeni , care să
cuprindă toate tipurile de artere.

(3) Măsurătorile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activității
operatorului indiferent de modul de gestiune adoptat.
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(4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat
public din Orasul Boldesti Scaeni  la parametrii tehnici prevăzuți de normativele în vigoare.

ART. 115.
În cadrul contractului încheiat cu operatorul serviciului de iluminat public se vor indica

standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestuia.

ART. 116.
Operatorul care prestează serviciul de iluminat public pe raza Orasului Boldesti Scaeni  are

obligația de a întocmi un plan de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni, în care să fie
cuprinse termenele de conformare cu obligațiile ce rezultă din prezentul regulament, în special în
privința inventarierii instalațiilor de iluminat, calculării și măsurării parametrilor luminotehnici.

Art. 117.
În vederea creșterii siguranței și securității cetățenilor, precum și scăderii infracționalității,

organele de poliție, poliția comunitară de pe raza Orasului Boldesti Scaeni, vor stabili modalități de
semnalare operativă a cazurilor de nefuncționare sau de funcționare defectuoasă a sistemului de
iluminat public din Orasul Boldesti Scaeni .
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ANEXA nr.1: INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT
PUBLIC

Nr.
Crt.

Trimestru Total
I II III IV An

1. Indicatori de performanță generali
1.1. Calitatea serviciilor prestate
a) Numărul de reclamații privind disfuncționalitățile

iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal,
pietonal, ornamental etc.

20 20 20 20 80

b) Numărul de constatări de nerespectare a calității
luminatului public constatate de autoritățile
administrației publice locale; pe tipuri de iluminat -
stradal, pietonal, ornamental etc. - notificate
operatorului

2 2 2 2 8

c) Numărul de reclamații privind gradul de asigurare în
funcționare 2 2 2 2 8

d) Numărul de reclamații și notificări justificate de la
punctele a, b și c rezolvate în 48 de ore. 18 18 18 18 72

e) Numărul de reclamații și notificări justificate de la
punctele a, b și c rezolvate în 5 zile lucrătoare 2 2 2 2 8

1.2. Întreruperi și limitări în furnizarea serviciului de
iluminat public

1.2.1. Întreruperi accidentale datorate operatorului
a) Numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe

tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.
3 3 3 3 12

b) Numărul de străzi, alei, monumente afectate de
întreruperile neprogramate;

10 10 10 10 40

c) Durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat -
stradal, pietonal, ornamental etc.

24h 24h 24h 24h 24h

1.2.2. Întreruperi programate
a) Numărul de întreruperi programate anunțate

utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal,
ornamental etc.

15 15 15 15 60

b) Numărul de străzi, alei, monumente afectate de
întreruperile programate;

40 40 40 40 160

c) Durata medie a întreruperilor programate 48h 48h 48h 48h 48h
d) Numărul de întreruperi programate, care au depășit

perioada de întrerupere programată, pe tipuri de
iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.

2 2 2 2 8

1.2.3. Întreruperi neprogramate datorate utilizatorilor
a) Numărul de întreruperi neprogramate datorate

distrugerilor de obiecte aparținând sistemului de
iluminat public

2 2 2 2 8

b) Durata medie de remediere și repunere în funcțiune
pentru întreruperile de la punctul a)

24h 24h 24h 24h 24h

1.3. Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau
beneficiarilor instalațiilor de iluminat public

a) Numărul de sesizări scrise în care se precizează că
este obligatoriu răspunsul operatorului 10 10 10 10 40



\

Nr.
Crt.

Trimestru Total
I II III IV An

b) Procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a
răspuns în termen de 30 de zile calendaristice

100% 100% 100% 100% 100%

2. Indicatori de performanță garantați
2.1. Indicatori de performanță garantați prin licență
a) Numărul de sesizări scrise întemeiate privind

nerespectarea de către operator a obligațiilor din
licență

b) Numărul de încălcări a obligațiilor operatorului
rezultate din analizele și controalele ANRSC și
modul de soluționare pentru fiecare caz de încălcare a
acestor obligații

2.2. Indicatori de performanță a căror nerespectare
atrage penalități conform contractului de delegare
a gestiunii

a) Valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul
deteriorării din cauze imputabile lui a instalațiilor
utilizatorului

100% 100% 100% 100% 100%

b) Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru
nerespectarea parametrilor de furnizare

100% 100% 100% 100% 100%

c) Numărul de facturi contestate de utilizator 0 0 0 0 0
d) Numărul de facturi de la punctul c) care au justificat

contestarea valorilor
0 0 0 0 0

e) Valoarea reducerilor facturilor datorate contestării
valorilor acestora

0 0 0 0 0
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Nr.14980/09.07.2021

REFERAT

Sistemul de iluminat public este ansamblul tehnologic şi funcţional format din puncte de
aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene,
fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat,
accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi
măsurare, utilizate cu scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic
capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a circulaţiei rutiere şi pietonale, a unei activităţi, a
unui eveniment cultural-sportiv, a unui efect estetic-arhitectural şi altele. În acord cu dispozițiile art.
4 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, sistemul reprezintă o componentă a
infrastructurii tehnico-edilitare a fiecărei unități administrativ-teritoriale, care în conformitate cu
Legea serviciilor comunitare de utilități public nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 254 din 12 martie 2006, aparţine proprietăţii publice a acesteia.

Serviciul de iluminat public este reglementat atât prin norme generale – Legea serviciilor
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât
și prin norme speciale – Legea seriviciului de iluminat public nr. 230/2006.

Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește, în cuprinsul art. 8 alin. (1), o
competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării,
coordonării, monitorizării și controlului funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul
unităților administrativ-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea impune și
atributul dezvoltării, modernizării, administrării și exploatării serviciului de iluminat public astfel
încât parametrii reali ai acestui serviciu să fie în acord cu principiile enunțate în art. 9 și art. 10 din
cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodărire Comunală.

Conform art. 22 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Modalitatea de gestiune a serviciilor de
utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de
necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale
unităţilor administrativ - teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi
publice.”, iar conform art. 29 alin. (2) din Legea sus amintită „Delegarea gestiunii serviciilor de
utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice
aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale
serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare,
concretizate într-un studiu de oportunitate”.

Obiectul studiului de oportunitate îl constituie analiza situației actuale a serviciului de
iluminat public din orasul Boldesti Scaeni și fundamentarea necesității și oportunității delegării,
prin concesionare, prin licitaţie publică deschisă a gestiunii serviciului.

Conform art. 8 alin. (3), lit. „i” din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare „În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce
le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice
locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în
legătură cu: ........ elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a



2

contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile
de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru
de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de
reglementare competente”.

Având in vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să inițiați un proiect de hotărâre pentru:
 aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea serviciului de iluminat public din

Oraşul Boldeşti-Scăeni;
 aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public al Oraşului Boldeşti-Scăeni;
 stabilirea gestiunii delegate ca modalitate de delegare a serviciului;

Șef Serviciu,
Nedelcu Mariana Camelia



Nr.14981/09.07.2021

REFERAT

Subsemnatul, Bucuroiu Constantin, primar al oraşului Boldeşti-Scăeni, vă supun spre
analiză şi aprobare “Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului
de iluminat public în oraşul Boldeşti-Scăeni”.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi
cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social
general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului
public.

Serviciul de iluminat public este reglementat atât prin norme generale – Legea serviciilor
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cât și prin norme speciale – Legea seriviciului de iluminat public nr. 230/2006.

Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește, în cuprinsul art. 8 alin. (1), o
competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării,
organizării, coordonării, monitorizării și controlului funcționării serviciului de iluminat public de
la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Totodată, în sarcina autorităților publice locale legea
impune și atributul dezvoltării, modernizării, administrării și exploatării serviciului de iluminat
public astfel încât parametrii reali ai acestui serviciu să fie în acord cu principiile enunțate în art.
9 și art. 10 din cuprinsul Ordinului nr. 86 din 20/03/2007 al Autorității Naționale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală.

Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a
consiliului local. Gestionarea si administrarea serviciului de iluminat public se va executa astfel
încât sa se realizeze:

 întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
 menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat

public;
 respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei publice

locale, în condiţiile legii;
 menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora,

prin urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea acestora,
planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor
curente;

 îndeplinirea indicatorilor de performanță și calitate ai serviciului prestat, specificaţi în
regulamentul serviciului;

 dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficiență a sistemului de iluminat public în
conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu
programele proprii aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

Faţă de cele mai sus prezentate propun următoarele:
 aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea serviciului de iluminat public din

Oraşul Boldeşti-Scăeni;
 aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public al Oraşului Boldeşti-Scăeni;
 stabilirea gestiunii delegate ca modalitate de delegare a serviciului;
 delegarea gestiunii se va face prin procedurile de achiziție publică prevăzute de

legislaţia în vigoare
În speranţa aprobării, vă mulţumesc anticipat!

P R I M A R,
BUCUROIU CONSTANTIN

Consiliului Local al oraşului Boldeşti-Scăeni
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Nr. 14982/09.07.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public în

oraşul Boldeşti-Scăeni

Serviciile de iluminat public fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acțiunilor și activităților desfășurate la nivelul
unităților administrativ-teritoriale sub autoritatea administrației publice locale, în scopul asigurării
iluminatului public al localităților.

Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public stabilește, în cuprinsul art. 8 alin. (1), o
competență exclusivă a autorităților administrației publice locale în privința înființării, organizării,
coordonării, monitorizării și controlului funcționării serviciului de iluminat public de la nivelul
unităților administrativ-teritoriale.

Aceeași competență exclusivă în domeniul iluminatului public este stabilită și prin
prevederile Regulamentului cadru al Serviciului de iluminat public din Ordinul nr. 86 din
20/03/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire
Comunală, respectiv, în art. 4 alin. (1): “înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi
controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale,
precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de
iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale”.

Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat
public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv
atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate ai serviciului prestat, specificaţi în
regulamentul serviciului.

În prezent, serviciul de iluminat public al Oraşului Boldeşti-Scăeni este asigurat de Serviciul
Patrimoniu Local - Oraşul Boldeşti-Scăeni - şi se concretizează prin efectuarea de activităţi de
service la reţelele de iluminat public, în baza unui contract cu o companie privată. (conform
Contractului de prestare de servicii nr. 6/26.02.2020, încheiat între oraşul Boldeşti-Scăeni şi SC
General MEEL ELECTIC SRL, prestatorul se obligă să realizeze servicii de „Service Iluminat
Public în oraşul Boldeşti–Scăeni”, cu aplicabilitate până la data de 28.02.2022).

Totodată, în conformitate cu prevederile Contractului nr. R 103328/30.03.2018, Societatea
de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA permite Primăriei Oraşului Boldeşti-Scaeni
folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice aparţinând proprietarului
(Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA), pentru realizarea serviciului de
iluminat public de către Autoritatea locală pe teritoriul oraşului Boldeşti-Scăeni, pe durata
existenţei infrastructurii sistemului, cu titlu gratuit.

Conform art. 22 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Modalitatea de gestiune a serviciilor de
utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor
administrativ- teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea
serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de
perspectivă ale unităţilor administrativ - teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea
sistemelor de utilităţi publice.”, iar conform art. 29 alin. (2) din Legea sus amintită „Delegarea
gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea
sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre
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activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a
costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate”.

Conform art. 8 alin. (3), lit. „i” din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare „În exercitarea competenţelor şi
atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale
administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi
publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: ........ elaborarea şi aprobarea regulamentelor
serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte
normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a
caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-
cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente”.

Faţă de cele menţionate mai sus, consider că Proiectul de Hotărâre privind stabilirea
modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public în oraşul Boldeşti-Scăeni este necesar şi
oportun.

ȘEF SERVICIU
NEDELCU Mariana Camelia



R O M Â N I A
JUDEŢUL  PRAHOVA
ORAŞUL BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL  LOCAL
Nr. 15495/15.07.2021

A  V  I  Z
- asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a

serviciului de iluminat public în oraşul Boldeşti-Scăeni

Subsemnata Tudor Florina Neli, secretar general al oraşului Boldeşti-
Scăeni, analizând proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a
serviciului de iluminat public în oraşul Boldeşti-Scăeni am constatat că acesta a
fost iniţiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare având ca temei Legea nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu
modificările și completările ulterioare, Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat
public, cu modificările și completările ulterioare precum şi Ordinul nr. 86/2007 al
Președintelui A.N.R.S.C pentru aprobarea Regulamentului-Cadru al serviciului de
iluminat public.

Potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (7), lit. „n” din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrative, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local
privind serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural,
canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local,
după caz.

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art.243 alin. (1)
lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil acest
proiect.

SECRETAR GENERAL,
Tudor Florina Neli
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