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1. INFORMAȚII GENERALE 

1.1 SCOPUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE 

 

Prezentul Studiu de oportunitate analizează elementele tehnice, juridice și financiare 

specifice Serviciului de Iluminat Public din Orașul Otopeni, la care ne vom referi în 

continuare sub denumirea ”Serviciul” în scopul justificării oportunității asigurării sale în 

modalitatea gestiunii delegate.  

 

 

1.2 PREZENTAREA ORAȘULUI OTOPENI 

 

1.2.1. Așezare geografică 

Otopeni este un oraș în județul Ilfov, în provincia istorică Muntenia, situată în partea de sud 

a României. Orașul este așezat în centrul județului Ilfov, în vecinătatea nordică a 

municipiului București, la ieșirea către Ploiești, fiind un oraș-satelit al capitalei României. 

Este străbătut de șoseaua națională DN1 (între kilometrul 12,800 și kilometrul 17,900), care 

leagă Bucureștiul de Ploiești. 

În Otopeni, din această șosea se ramifică șoseaua județeană DJ100, care duce spre est la 

Tunari, Ștefăneștii de Jos, Afumați (unde se intersectează cu DN2), Găneasa, Brănești (unde 

se intersectează cu DN3) și mai departe în județul Călărași, la Fundeni. 

Din punct de vedere fizico-geografic, Orașul se situează la intersecția dintre paralela 43o32’ 

latitudine nordică și meridianul 26o6’ longitudine estică, la o distanță de 4.943 km nord față 

de Ecuator. 

Otopeni este așezat pe interfluviul Colentina – Pasărea, în Câmpia Vlăsiei, subdiviziune a 

Câmpiei Române, la o altitudine medie de 91 m față de nivelul mării. 

 

1.2.2. Suprafață și limite 

Suprafața administrativ-teritorială a Orașului Otopeni este de 31,8285 km2 

(3.182,85 hectare). 

Limitele teritoriale ale Orașului Otopeni sunt: 

• la sud: șoseaua de centură a Bucureștiului, care îl separă de cartierul Băneasa, din 

Sectorul 1 al capitalei; 



 

STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC  

AL ORAȘULUI OTOPENI 

 

 3 

• la nord: linia de cale ferată București – Urziceni, care reprezintă totodată granița 

dintre Orașul Otopeni și comunele Corbeanca și Balotești (județul Ilfov); 

• la vest: granița cu comuna Mogoșoaia (județul Ilfov); 

• la est: granița cu comuna Tunari (județul Ilfov). 

 

1.2.3. Populație 

Rezultatele recensământului din 2011 arată că populația Orașului Otopeni este în creștere. În 

anul 2016 populația orașului Otopeni numără 15.500 locuitori, cu o densitate medie a 

populației de 324 locuitori/km2. Astfel, din punct de vedere demografic, Orașul Otopeni 

ocupă locul șapte în cadrul județului Ilfov. 

 

1.2.4. Clima 

Orașul Otopeni se află în zona de climă temperat-continentală, la interferența influențelor 

climatice specifice părții de vest a țării cu cele caracteristice părții estice a Câmpiei Române, 

trăsătura principală fiind dată de succesiunea celor patru anotimpuri, diferențiate din punct 

de vedere al elementelor meteorologice. 

Temperatura medie multianuală este de 10,6°C, conform datelor de la Administrația 

Națională de Meteorologie, Stația București – Băneasa. 

Regimul anual al temperaturilor medii oscilează între un minim de -3,1°C, înregistrat în luna 

ianuarie, și un maxim de +22,5°C, înregistrat în luna iulie, rezultând o amplitudine medie 

anuală de 25,6°C, ceea ce dovedește, o dată în plus, caracterul temperat-continental al 

climei. 

Temperaturile extreme absolute au fost cuprinse între +41,1°C (înregistrată la data de 20 

august 1945) și - 32,2 °C ( înregistrată la data de 25 ianuarie 1942). 

 

1.2.5. Informații economico-administrative 

Pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Orașul Otopeni se găsesc un număr de 

4.466 gospodării. Raportat la populația Orașului, rezultă un număr mediu de persoane pe o 

gospodărie de 2,84 Np/g (persoane/gospodărie).  

Pe teritoriul Orașului Otopeni există 138 de blocuri de locuințe, care însumează 

2.089 apartamente. 

În Orașul Otopeni există aproximativ 980 de agenți economici. 

Cea mai mare parte a agenților economici se încadrează în categoria întreprinderilor mici și 

mijlocii, având obiecte de activitate diversificate, de la producerea de mobilier, confecții, 

îmbrăcăminte, încălțăminte, prestarea de servicii, comerț, transport până la materiale de 
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construcții, instalații diverse, mase plastice, produse alimentare și altele. 

Infrastructura educațională a Orașului Otopeni este alcătuită din: 

• pentru învățământul preșcolar: 4 grădinițe din care două cu program normal și două 

cu program prelungit; 

• pentru învățământul preuniversitar de stat: 1 liceu (Liceul Teoretic cu Clasele I-XII 

„Ioan Petruș”) 

În plus, existența pe teritoriul Orașului a Centrului Cultural „Ion Manu”, înființat în 

anul 1999, oferă locuitorilor accesul la cultura de orice gen, atât prin instruire directă în 

cadrul unor cercuri artistice, cât și prin vizionarea unei game cât mai variate de manifestări 

cultural-artistice în cadrul acestuia. 

De asemenea, pentru desfășurarea activităților sportive, în Orașul Otopeni există: 

• C.S. Otopeni (înființat în anul 2001); 

• Secția de Șah Otopeni (înființat în anul 2002); 

• Secția de ciclism; 

• Secția de arte marțiale; 

• Secția Baschet. 

 

 

2. PRINCIPALE ACTE NORMATIVE APLICABILE 

 

2.1. Legislația primară 

• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare - lege generală; 

• Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public – lege specială; 

• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 

 

2.2. Legislația secundară 

• Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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• Ordinul ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public; 

• Ordinul ANRSC nr. 88/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 

de iluminat public; 

• Ordinul ANRSC nr. 87/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de iluminat public; 

• Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 

mediul de viață al populației; 

• Ordinul comun nr. 5/93/2007 al președintelui ANRE și al președintelui ANRSC de 

aprobare a Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de 

distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public. 

 

 

3. DESCRIEREA SERVICIULUI 

3.1. ACTIVITĂȚILE COMPONENTE ALE SERVICIULUI ȘI 

SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC 

 

Serviciul cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul 

arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv. 

 

În sensul Legii nr. 230/2006: 

➢ iluminat arhitectural este iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente 

de artă sau istorice ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru 

comunitatea locală; 

➢ iluminat ornamental este iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de 

agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea; 

➢ iluminat ornamental-festiv este iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și 

altor evenimente festive; 

➢ iluminat stradal-pietonal este iluminatul căilor de acces pietonal; 

 

Serviciul se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din 

construcții, instalații și echipamente specifice, denumit Sistem de iluminat public (”Sistemul 

Public”). 

 

Sistemul Public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de 

trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere 

a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, 

izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate 

pentru iluminatul public. 
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Sistemul Public destinat exclusiv prestării Serviciului este parte componentă a infrastructurii 

tehnico-edilitare a Orașului Otopeni care, în conformitate cu Legea nr. 51/2006, aparține 

proprietății publice și se inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare ale unității 

administrativ-teritoriale. 

 

Conform Legii nr. 230/2006, în situația în care Serviciul este asigurat prin utilizarea unor 

componente ale sistemului de distribuție a energiei electrice1, 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 administrației 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. Contractul se încheie în baza 

Ordinului comun al președinților A.N.R.E. și A.N.R.S.C. nr. 5/93/2007 

 

În cazul în care autoritățile administrației publice locale vor să dezvolte serviciul de iluminat 

public utilizând infrastructura sistemului de distribuție a energiei electrice existent, 

proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice este obligat să accepte utilizarea 

solicitată, în conformitate cu prevederile contractului-cadru. 

 

3.2. STAREA ACTUALĂ A SERVICIULUI 

 

Pentru asigurarea serviciilor de reparații și întreținere a Sistemului Public prin intermediul 

căruia se asigură iluminatul public în Orașul Otopeni, Primăria Orașului Otopeni a atribuit 

contracte de servicii, ceea ce a presupus realizarea unor intervenții punctuale pentru 

menținerea iluminatului public. 

 

Orașul Otopeni Otopeni nu deține personalul necesar pentru a putea asigura Serviciul la un 

nivel optim de calitate pentru întreaga comunitate locală și nici pentru a asigura eficiența 

economică a Serviciului și eficiența energetică a Sistemului Public. 

 

De asemenea, Orașul nu deține echipamentele și utilajele necesare asigurării serviciului în 

modalitatea gestiunii directe.  

 

Întrunirea tuturor acestor condiții pentru asigurarea Serviciului în modalitatea gestiunii 

                                                

1 sistem de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție 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 110 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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directe presupune timp și un buget însemnat pentru angajările de personal și achizițiile de 

servicii.  

 

Cât privește starea tehnică a Sistemului Public, în ultimii ani, autoritățile administrației 

publice s-au concentrat pe extinderea sistemului de iluminat astfel încât să acopere nevoile 

reale ale comunității locale însă sunt necesare în continuare investiții în infrastructura acestui 

Serviciu. 

 

Sistemul Public conține și rețele și echipamente învechite, ineficiente și cu un grad ridicat de 

uzură, care generează costuri de întreținere/menținere mari și un consum energetic mare. 

 

Aspectul nocturn al orașului este inferior celui diurn, iluminatul actual nereușind să pună în 

valoare elementele arhitectonice, ornamental-peisagistice și personalitatea orașului.  

 

Rețelele electrice de joasă tensiune pentru alimentarea cu energie a Sistemului Public sunt în 

mare parte învechite (cu excepția celor realizate în ultimii ani) și necesită un număr mare de 

intervenții pentru menținerea în funcțiune, ceea ce generează costuri mari și perioade de 

nefuncționare a iluminatului public. 

  

Majoritatea punctelor luminoase din Orașul Otopeni au o vechime de peste 10 ani, iar 

întreținerea și menținerea la parametri de funcționare nominali, necesită cheltuieli mari.  

 

În unele situații, infrastructura sistemului de distribuție a energiei electrice este utilizată și 

pentru asigurarea iluminatului public. Rețelele de alimentare cu energie electrică sunt, în 

majoritate, rețele aeriene, cu utilizare comună atât pentru consumul casnic cât și pentru 

iluminatul public, doar o parte dintre rețele fiind destinate exclusiv iluminatului public, în 

special cele realizate cu ocazia extinderii sistemului de iluminat.  

 

 

3.3. ZONELE ÎN CARE SE ASIGURĂ SERVICIUL ȘI CERINȚELE 

DE ILUMINAT 

 

3.3.1. Drumurile principale 

Datorită puterii instalate mari, costul energiei reprezintă cea mai mare problemă, fiind 

necesar un sistem eficient în cazul unor instalații noi sau renovate. 

O bună distribuție luminoasă mărește distanța dintre stâlpi reducând astfel, drastic, costurile 

proprietarului sistemului de iluminat. În cazul unor noi instalații, iluminatul eficient trebuie 

adaptat cerințelor cetățenilor, normelor de iluminat și posibilităților bugetului local.  
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3.3.2. Drumuri secundare și rezidențiale 

Majoritatea punctelor de iluminat sunt instalate în aceste zone, iar cerințele de iluminat sunt 

funcționalitatea, economia (în consumul de energie) și designul plăcut. 

Lumina "albă" este folosită pentru a crea zone rezidențiale plăcute, unde oamenii să se simtă 

în siguranță, iluminatul eficient având ca efect scăderea infracționalității și securitate sporită. 

 

3.3.3. Zone publice și comerciale, zone de conflict (intersecții, joncțiuni de 

autostrăzi și zone pietonale , joncțiuni de cale ferată , intersecții de 
drumuri cu geometrie variată)  

Asigurarea securității în astfel de zone este fundamentală, cerințele sunt similare 

iluminatului rezidențial, un bun iluminat în zonele publice (parcuri, zone de promenadă) și 

comerciale, trebuie să înfrumusețeze orașul aducând atmosferă propice, ambianță și 

identitate, ceea ce conduce la înfrumusețarea orașului.  

 

 

3.3. CERINȚELE LEGALE ALE SERVICIULUI 

 

Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea 

unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume: 

a) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții; 

b) creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, 

precum și a gradului de siguranță a circulației 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 localității; 

e) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență 

economică a infrastructurii aferente Serviciului. 

Totodată, în gestionarea Serviciului este necesară respectarea indicatorilor de performanță 

aprobați prin hotărâri ale consiliului local, a Regulamentului Serviciului, a Caietului de 

Sarcini al Serviciului și a Strategiei Serviciului aprobate prin hotărâri ale consiliului local. 
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3.4. COMPETENȚA ORGANIZĂRII SERVICIULUI ȘI 

MODALITĂȚILE DE GESTIUNE 

 

În conformitate cu dispozițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare (”Legea nr. 51/2006”) și ale Legii 

serviciului de iluminat public nr. 230/2006 (”Legea nr. 230/2006”), autoritățile 

administrației publice ale orașului Otopeni au competență exclusivă în tot ceea ce privește 

înființarea și organizarea Serviciului. 

 

În virtutea prevederilor legale cuprinse în actele normative mai sus amintite, Consiliul Local 

al Orașului Otopeni poate stabili modalitatea de organizare a serviciului, respectiv dacă 

acesta va fi asigurat în modalitatea gestiunii directe sau în modalitatea gestiunii delegate. 

 

Organizarea Serviciului în modalitatea gestiunii directe presupune asigurarea acestuia prin 

mijloace proprii ale orașului Otopeni prin intermediul unor servicii publice organizate în 

subordinea Consiliului Local sau în cadrul aparatului de lucru al Primarului, ori prin 

intermediul unei societăți cu capital integral public al Orașului Otopeni. 

 

Organizarea Serviciului în modalitatea gestiunii delegate presupune transferul 

responsabilităților privind asigurarea Serviciului unei societăți înființată conform Legii       

nr. 31/1990 a societăților. 

 

Indiferent însă de procedura aplicată pentru atribuirea Contractului de Delegare, Legea nr. 

51/2006 prevede la  art. 32 alin. (2) obligativitatea, autorităților administrației publice locale 

de a asigura elaborarea și aprobarea unui ”studiu de oportunitate pentru fundamentarea și 

stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum și documentația de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii.” 

 

 

4. FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII ȘI OPORTUNITĂȚII 

DELEGĂRII 

4.1. OBIECTIVELE ORAȘULUI OTOPENI ÎN DOMENIUL 

SERVICIULUI 

4.1.1. Obiective generale  

Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de apreciere a gradului de civilizație. Un 

iluminat public eficient conduce la scăderea riscurilor accidentelor rutiere, la scăderea 

numărului de agresiuni asupra populației precum și la eficientizarea acțiunilor forțelor de 

ordine. El are rolul de a asigura atât orientarea și circulația în siguranță a pietonilor și 
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vehiculelor pe timp de noapte, cât și crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină 

naturală.  

Iluminatul public trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de normele lumino-tehnice, 

fiziologice, de siguranță a circulației și de estetică arhitectonică.  

Realizarea unui iluminat corespunzător determină, în special, reducerea cheltuielilor 

indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de 

accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni, îmbunătățirea climatului social și 

cultural, prin creșterea siguranței activităților pe durata nopții .  

Studiile efectuate pe plan mondial arată o îmbunătățire continuă a nivelului tehnic al 

instalațiilor de iluminat public. Creșterea nivelului de iluminare determină creșterea 

nivelului investițiilor și conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate evenimentelor 

rutiere. Astfel, experiența unor țări vest europene arată că pe durata nopții riscul de accidente 

este de 1,6 ori mai mare față de zi și cu o gravitate mult mai mare (numărul de morți de 5,4, 

iar numărul de răniți de 2,1 ori mai mare față de lumina naturală). 

Asigurarea unui iluminat corespunzător poate conduce la o reducere cu 30 % a numărului 

total de accidente pe timp de noapte pe drumurile urbane, cu 45 % pe cele rurale și cu 30 % 

pe autostrăzi. Totodată, iluminatul corespunzător al trotuarelor reduce substanțial numărul 

de agresiuni fizice, conducând la creșterea încrederii populației pe timpul nopții.  

Sistemele Publice de Iluminat stradal necesită încă eforturi importante pentru creșterea 

parametrilor luminotehnici, energetici și economici, pentru că, în general, nivelurile de 

luminanță și iluminare pe baza cărora sunt proiectate instalațiile actuale sunt reduse în raport 

cu normele europene, determinând o securitate scăzută a traficului rutier și a circulației 

pietonale .  

O dată cu creșterea în intensitate a traficului rutier, ceea ce a implicat și perfecționarea 

sistemelor de semnalizare, a apărut ca necesară o abordare serioasă și profesională a 

iluminatului public, atât din partea specialiștilor cât și a edililor. Această activitate a realizat 

o conjuncție fericită cu eforturile instituțiilor preocupate de combaterea și diminuarea 

fenomenului infracțional.  

O privire de ansamblu asupra conceptului de iluminat public ne ajută să înțelegem 

funcțiunile, arhitectura și costurile sale, ceea ce poate genera strategii și soluții în 

gestionarea întregului sistem. 
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Avantajele unui iluminat public de calitate sunt:  

• reducerea accidentelor; 

• reducerea infracționalității și criminalității; 

• utilizarea eficientă a rețelei de drumuri; 

• orientare, confort psihic și vizual.  

 

Raportul Comitetului European de Iluminat, CIE 99, evidențiază reducerea numărului de 

evenimente rutiere, în cazul unui iluminat corespunzător, cu:  

• 30% pe drumuri urbane (trafic mixt) • 45% pe drumuri rurale; 

• 30% pe autostrăzi. 

 

Iluminatul urban 

Securitatea 

traficului rutier 
Securitatea 

persoanelor și 

bunurilor 

Ambianță și 

confort 

Estetica urbană 

Iluminatul 

căilor rutiere 
Iluminatul 

zonelor 

rezidențiale 

Iluminatul 

clădirilor și 

monumente-

lor 

Iluminatul 

parcurilor și 

grădinilor 

Iluminatul 

zonelor de 

promenadă 

Iluminatul 

zonelor 

comerciale 
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4.1.2. Obiective specifice 

 

Pentru asigurarea unui Serviciu de calitate și în condiții de continuitate, care să răspundă 

nevoilor reale ale Orașului Otopeni și ale comunității locale, este necesar ca prin asigurarea 

Serviciului să se atingă următoarele obiective: 

 

Din punct de vedere tehnico-funcțional: 

 

✓ Funcționarea Serviciului și Exploatarea Sistemului Public în condiții de siguranță; 

✓ Rentabilitate și eficiență economică și energetică; 

✓ Realizarea unei infrastructuri edilitare ca un întreg funcțional, modernă, ca bază a 

dezvoltării economico-sociale a orașului; 

✓ Asigurarea nivelului de iluminare și luminanță coroborat cu optimizarea 

consumurilor de energie electrică, modernizarea și îmbunătățirea performanțelor în 

utilizarea elementelor de control la distanță. 

 

Din punct de vedere al reducerii costurilor 

 

✓ Reducerea consumului de energie electrică și a costului energiei electrice prin 

implementarea de soluții, sisteme și echipamente moderne; 

✓ Asigurarea energiei electrice la parametrii necesari funcționării în condiții optime a 

Sistemului Public; 

✓ Gestionarea și monitorizarea parametrilor de consum. 

 

Din punct de vedere al condițiilor socio-economice 

 

✓ Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, 

precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale; 

✓ Reducerea numărului de accidente și vandalizări pe timp de noapte; 

✓ Susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a orașului; 

✓ Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și, implicit, a calității vieții; 

✓ Punerea în valoare prin iluminat adecvat a elementelor arhitectonice și peisagistice 

ale orașului și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale ori religioase. 

 

Din punct de vedere al protecției mediului 

 

✓ Cuantificarea impactului reducerii poluării luminoase; 

✓ Recuperarea integrală a componentelor reciclabile; 

✓ Utilizarea echipamentelor care să ducă, în mod direct, la reducerea poluării 

luminoase și, în mod indirect, la reducerea emisiilor de CO2. 

 

 

4.1.3. MOTIVE CARE JUSTIFICĂ DELEGAREA GESTIUNII  
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Unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile lor deliberative, au obligația de a asigura 

Serviciul, acesta fiind un serviciu de interes economic general cu implicații directe asupra 

condițiilor de viață, sociale, economice ale întregii comunități locale și cu rol esențial în 

reducerea numărului infracțiunilor săvârșite în timpul nopții. 

Conform legii, Serviciul poate fi asigurat fie direct de către Orașul Otopeni, în modalitatea 

gestiunii directe, situație în care prestarea efectivă a serviciului ar trebui să se facă de către 

un serviciu public de interes local cu personalitate juridică, fie de către o societate cu capital 

integral public înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile. 

De asemenea, Orașul Otopeni poate încredința prestarea acestui Serviciu2 unei societăți, în 

baza unui contract de delegare a gestiunii care se atribuie, așa cum am arătat mai sus, cu 

respectarea prevederilor noilor acte normative din domeniul achizițiilor putând fi (i) contract 

de achiziție publică de servicii sau (ii) contract de concesiune de servicii. 

Conform Legii nr. 51/2006, delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice 

(din categoria cărora face parte și Serviciul) se face în baza unui de Contract de Delegare a 

Gestiunii (”Contract de Delegare”). Organizarea procedurii de atribuire a Contractului de 

Delegare se face, conform aceleiași legi, cu respectarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, respectiv a Legii nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (asupra legii aplicabile pentru 

stabilirea procedurii de atribuire a Contractului de Delegare vom reveni însă mai jos).     

 

Conform art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, Contractul de delegare a gestiunii 

Serviciului poate fi: 

(a) contract de concesiune de servicii; 

(b) contract de achiziție publică de servicii. 

  

Calificarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului, în contract de concesiune de 

servicii sau în contract de achiziție publică de servicii, se face pentru stabilirea procedurii de 

atribuire aplicabile în funcție de riscul asumat de fiecare dintre părți. Astfel, pentru 

calificarea unui contract de delegare drept contract de concesiune (în vederea stabilirii 

procedurii aplicabile) este necesar ca riscul contractual sau o parte însemnată a acestuia să 

fie preluată de către operator. 

Dincolo însă de modalitățile de gestionare a Serviciului și de procedura aplicabilă pentru 

atribuirea Contractului de Delegare, esențială este obligația legală de asigurare a Serviciului. 

Pornind de la această obligație, Orașul Otopeni trebuie să decidă dacă asigură Serviciul în 

modalitatea gestiunii directe sau dacă atribuie gestiunea unui operator economic în baza unui 

Contract de Delegare. 

                                                

2 În sensul legilor din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice încredințarea prestării acestui Serviciu este o 

delegare de gestiune. 



 

STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC  

AL ORAȘULUI OTOPENI 

 

 14 

Având în vedere însă că prestarea Serviciului în modalitatea gestiunii directe presupune 

existența unui serviciu public cu personalitate juridică organizat în subordinea consiliului 

local sau existența unei societăți cu capital integral public, iar Orașul Otopeni nu deține nicio 

astfel de structură și, ținând seama că Serviciul trebuie asigurat în mod continuu, în special 

prin asigurarea intervențiilor pe timpul nopții, înființarea unui serviciu public cu 

personalitate juridică, care presupune organizare proprie contabilă, juridică și administrativă, 

nu se justifică din punct de vedere economic.  

De asemenea, înființarea unei societăți cu capital integral public care să presteze exclusiv 

Serviciul doar pe teritoriul administrativ al Orașului Otopeni este ineficientă din punct de 

vedere economic. 

Mai mult, indiferent de modalitatea de gestiune a Serviciului, acesta nu generează venituri 

directe de care ar putea să beneficieze orașul Otopeni. 

 

O bună gestiune a Serviciului poate genera însă reducerea consumurilor de energie electrică 

și a costurilor de întreținere/menținere pe segmentul iluminat public, iar acestea pot fi 

venituri indirecte la bugetul local. 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate veniturile indirecte în mii euro, ce vor pot realizate 

după modernizarea sistemului de iluminat, eșalonate pe ani. 

 

Anul 

Element de venit indirect 1 2 3 4 5-10 

Venituri indirecte generate la 

bugetul local din reducerea 

consumurilor de energie 

electrică [mii euro] 

23 23 23 23 23 

Venituri indirecte generate la 

bugetul local din reducerea 

costurilor de 

întreținere/menținere [mii 

euro] 

2 2 2 2 2 

Total venituri [mii euro] 25 25 25 25 25 

 

 

De asemenea, cheltuielile directe și indirecte sunt reprezentate de consumul de energie 

electrică și de valoarea estimată a întreținerii Sistemului Public, conform tabelului de mai 

jos. 

 

  Anul 

Element de cost 1 2 3 4 5 - 10 

Cheltuieli cu 

energia electrică 13 12 12 12 12 
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[mii euro] 

Cheltuieli cu 

întreținerea și 

reparații [mii euro] 0 0 0 0 0 

Total costuri de 

operare [mii 

euro] 13 12 12 12 12 

 

În aceste condiții, gestiunea delegată a Serviciului prin intermediul unei societăți cu capital 

privat reprezintă o modalitate optimă de asigurare a Serviciului, întrucât o societate care a 

mai prestat servicii de iluminat public deține experiența, capacitatea tehnică și personalul 

necesare gestionării Serviciului în condiții de eficiență economică și de calitate. 

În concluzie, selectarea unui operator cu experiență în domeniu creează premisele aplicării 

unor standarde ridicate de calitate a Serviciului, de protecție a mediului în concordanță cu 

obiectivele Orașului Otopeni în domeniul Serviciului și poate conduce la reducerea 

costurilor cu energia electrică și cu întreținerea și reparațiile componentelor Sistemului 

Public. 

 

 

5. NEVOILE DE INVESTIȚII PENTRU ASIGURAREA 

SERVICIULUI 

 

Pentru îmbunătățirea Sistemului Public și pentru eficientizarea consumului de energie 

electrică sunt necesare: 

 

✓ înlocuirea surselor de iluminat uzate și ineficiente cu surse de iluminat noi ce asigură 

un nivel de iluminare corespunzător, inclusiv prin utilizarea lămpilor performante în 

procesul de reabilitare a instalațiilor de iluminat; 

✓ înlocuirea aparatajelor defecte precum drossere, ignitere, reflectoare; 

✓ înlocuirea consolelor rupte, ruginite, deteriorate; 

✓ înlocuirea cutiilor de distribuție în vederea asigurării condițiilor de securitate; 

✓ realizarea tablourilor de automatizare aferente punctului de aprindere care să asigure 

comanda centralizată a iluminatului din dispeceratul central (echipate cu automate 

programabile, routere GPRS PLC-uri, ce vor permite dezvoltări ulterioare, analizoare 

de rețea etc); 

✓ compensarea factorului de putere reactivă cu ajutorul unor baterii de compensare în 

vederea reducerii factorului de putere reactiv, ceea ce va conduce la reducerea 

semnificativă a valorii facturilor de energie electrică; 

✓ înființarea unui dispecerat pentru comanda și monitorizarea iluminatului, precum și 

pentru centralizarea și prelucrarea tuturor datelor; 

✓ negocierea unor tarife având în vedere consumul pe durata nopții (gol în curba de 
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sarcină a furnizorului de energie electrică). 

 

De asemenea, în vederea realizării unui serviciu de calitate și pentru asigurarea condițiilor 

impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, este necesară măsurarea 

parametrii luminotehnici ai căilor de circulație din localitate. Acești parametri pot fi 

măsurați/verificați de operator, la preluarea serviciului, iar ulterior, la punerea în funcțiune a 

unor extinderi și periodic, pe parcursul exploatării. 

 

 

6. PREȚUL SERVICIULUI 

 

Spre deosebire de celelalte servicii comunitare de utilități publice, pentru care sunt utilizate 

noțiunile de preț/tarif al serviciului, legislația aplicabilă Serviciului consacră noțiunea de 

”valoare”. 

Conform Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților 

serviciului de iluminat aprobate prin ordinul președintelui ANRSC nr. 77/2007, valorile 

activităților serviciului de iluminat public se fundamentează pe baza cheltuielilor de 

producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente 

capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția 

mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din 

contractul de delegare a gestiunii, precum și a unei cote de profit. 

Valorile activităților serviciului de iluminat public nu cuprind cheltuielile cu energia 

electrică consumată pentru iluminat, care se facturează separat. 

Operatorul de servicii care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea valorii activităților 

specifice serviciului de iluminat public transmite la autoritatea administrației publice locale 

următoarele: 

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conține nivelul propus al valorii 

activităților serviciului de iluminat public, nivelul în vigoare în cazul ajustării sau 

modificării și justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare; valorile 

activităților specifice serviciului de iluminat public, propuse în cererea înaintată la 

autoritatea administrației publice locale, vor fi determinate exclusiv cota de TVA; 

b) fișa de fundamentare a valorii activităților serviciului de iluminat public, pe elemente de 

cheltuieli; 

c) memoriul tehnico-economic, prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau 

modificării valorii aferente activităților serviciului de iluminat public; 

d) alte date și informații necesare fundamentării valorilor propuse. 
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7. REDEVENȚA 

Conform art. 29. din Legea nr. 51/2006: 

(7) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care 

unitățile administrativ- teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de 

delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă 

determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea 

sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după 

caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și 

de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității 

furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz (...) 

(11) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:   

(…)  

m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, 

autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării 

pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată 

cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al 

populației. Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu pentru 

toți potențialii operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de 

calcul; 

Din prevederile legale mai sus redate, rezultă că redevența nu este obligatorie, ea fiind legată 

de bunurile concesionate ca parte a infrastructurii aferente serviciului și fiind în general 

destinată înlocuirii acestora sau plății datoriei aferente investițiilor realizate de autoritatea 

administrației publice în construirea acestor bunuri de infrastructură. 

Prin urmare, nu este obligatoriu ca prin Contractul de Delegare să fie solicitată o redevență, 

cu atât mai mult cu cât redevența este un cost pe care operatorul îl ia în calcul pentru 

fandamentarea valorii activităților de iluminat, iar plata Serviciului se realizează de către 

Orașul Otopeni (cu excepția acelor servicii pe care operatorul le poate presta la cererea unor 

persoane fizice/juridice). 

În consecință, prin Contractul de Delegare poate fi stabilită o redevență, însă pentru a nu 

mări în mod nejustificat valoarea activităților de iluminat prestate Orașului Otopeni, aceasta 

ar trebui stabilită prin raportare la cifra de afaceri sau la veniturile realizate de operator din 

prestarea serviciilor către terțe persoane fizice și/sau juridice.  

 

 

8. DURATA CONTRACTULUI DE DELEGARE ȘI CLAUZELE 

OBLIGATORII 

8.1. DURATA 
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Conform art. 32 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 ”Durata contractelor de delegare a gestiunii 

este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai 

mare de 5 ani, aceasta se stabilește, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

98/2016, ale  Legii 99/2016 și ale Legii nr. 100/2016 și nu va depăși durata maximă 

necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional 

prin contractul de delegare. (...).” 

Așadar, stabilirea duratei contractului de delegare a gestiunii este la latitudinea autorităților 

administrației publice locale, aceasta nu trebuie însă să depășească durata maximă necesară 

recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului. 

 

Cum în cazul Serviciului investițiile se realizează din bugetul local, iar nu ca obligație a 

operatorului, Durata Contractului de Delegare nu trebuie să depășească 5 ani. 

 

  

8.2. CLAUZELE OBLIGATORII 

 

Conform Legii nr. 51/2006, Contractul de Delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu 

clauze referitoare la: 

a) denumirea părților contractante; 

b) obiectul contractului, cu indicarea activităților din sfera serviciului de utilități publice 

ce urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare a gestiunii, astfel 

cum sunt prevăzute în legile speciale; 

c) durata contractului; 

d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile; 

e) drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la furnizarea/prestarea 

serviciului și la sistemul de utilități publice aferent, inclusiv conținutul și durata 

obligațiilor de serviciu public; 

f) modul de repartizare a riscurilor între părți, în cazul contractelor de concesiune; 

g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului; 

h) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții/programele de investiții, 

precum reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanțare 

a acestora; 

i) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de 

monitorizare și evaluare a îndeplinirii acestora; 

j) prețurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii 

furnizării/prestării serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formulele de 

ajustare și modificare a acestora; 

k) compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este 

cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, 

precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensații; 
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l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor 

și/sau delegatarului, după caz; 

m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, 

autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării 

pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului 

odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de 

suportabilitate al populației. Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și 

nediscriminatoriu pentru toți potențialii operatori de servicii de utilități publice, 

utilizându-se aceeași metodologie de calcul; 

n) garanția de bună execuție a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire 

și de executare a acesteia; 

o) răspunderea contractuală; 

p) forța majoră; 

q) condițiile de revizuire a clauzelor contractuale; 

r) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice 

cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din 

investițiile realizate; 

s) menținerea echilibrului contractual; 

t) cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; 

u) forța de muncă; 

v) alte clauze convenite de părți, după caz. 

 

 

9. PROCEDURA APLICABILĂ PENTRU ATRIBUIREA 

CONTRACTULUI DE DELEGARE 

 

În privința procedurii aplicabile pentru atribuirea contractului de delegare, Legea nr. 

51/2006 trimite la procedurile reglementate prin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, contractul atribuit conform procedurilor 

reglementate de aceste legi putând fi contract de achiziție de servicii, contract de concesiune 

de servicii sau contract sectorial. 

Procedurile reglementate prin Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale nu se aplică 

pentru atribuirea unui contract de delegare având ca obiect serviciul de iluminat public, 

singurele servicii comunitare de utilități publice cărora li se aplică fiind serviciul de 

alimentare cu apă și de canalizare și serviciul de alimentare cu energie termică – activități 

relevante în sensul legii. 

În ceea ce privește Legea nr. 100/2016, precizăm că procedurile reglementate de aceasta se 

aplică în cazul în care contractul de delegare îmbracă forma unui contract de concesiune de 

servicii. 

Diferența dintre concesiunea de servicii reglementată prin Legea nr. 100/2016 și achiziția 
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publică de servicii reglementată prin Legea nr. 98/2016 constă în faptul că, în cazul 

concesiunii de servicii, o parte semnificativă a riscului de operare este transferată 

operatorului economic căruia i se atribuie contractul de concesiune. 

Astfel, potrivit art. 6 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii: 

 

(1)Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul 

către concesionar a unei părți semnificative a riscului de operare de natură 

economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor și/sau a serviciilor respective. 

(2) Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată 

atunci când pierderea potențială estimată suportată de concesionar nu este una 

neglijabilă. 

(3) Riscul de operare este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele 

condiții: 

a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților la contractul de 

concesiune; 

b) implică expunerea la fluctuațiile pieței; 

c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în 

condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a 

costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor. 

(4) În sensul alin. (3), riscul de operare poate consta în: 

a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care 

fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii; 

b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac 

obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul că 

furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărțit 

în riscul de construcție și riscul operațional legat de disponibilitatea serviciilor 

atunci când construcția și operarea constituie cele două mari faze ale proiectului 

de concesiune; 

c) fie ambele riscuri, de cerere și de ofertă.” (subl. n) 

De asemenea, conform art. 230 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, în cazul în care o parte 

semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul 

respectiv va fi considerat contract de achiziție publică. 

Așa cum se poate observa, Legea nr. 230/2007 prevede cu privire la finanțarea serviciului 

următoarele: 

”(1) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și de exploatare a serviciului de 
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iluminat public se asigură din veniturile proprii ale operatorilor. 

(2) Veniturile proprii ale operatorilor provin din: 

a) alocații bugetare, în cazul gestiunii directe; 

b) încasarea de la autoritățile administrației publice locale, în calitate de 

reprezentante ale comunităților locale beneficiare ale serviciului de iluminat 

public, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciului prestat, în cazul 

gestiunii delegate. 

(3) Sumele necesare finanțării funcționării și exploatării serviciului de iluminat public 

se prevăd în bugetele locale și se aprobă odată cu acestea, prin hotărâre a 

consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București sau a 

asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz. 

(4) Finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea, funcționarea și exploatarea 

serviciului de iluminat public din bugetele locale se face în baza hotărârii 

consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București sau a 

asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, potrivit legii. 

În cazul Serviciului delegat: 

- operatorul încasează costul prestării Serviciului (valoarea activităților de iluminat, pentru 

reparații, intervenții, înlocuiri) de la bugetul local; 

- orașul suportă costul energiei electrice pentru asigurarea iluminatului public și costul 

investițiilor; 

- operatorul are dreptul la ajustarea/modificarea valorii serviciului de iluminat, inclusiv în 

funcție de rata inflației; 

- operatorul Nu este expus unei fluctuații ale pieței. 

Din coroborarea prevederilor Legii nr. 100/2016 cu prevederile Legii nr. 230/2006, rezultă 

că operatorul Serviciului, chiar și în modalitatea gestiunii, nu își asumă un risc, astfel cum 

este acesta reprezentat prin Legea nr. 100/2006, prin urmare, atribuirea Contractului de 

Delegare se realizată în baza procedurilor reglementate prin Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice.  

 

 

10. CONCLUZII 

 

Progresele realizate în ultimii ani sunt deosebite în aplicarea sistemelor moderne de iluminat 

pentru obținerea unui mediu luminos urban de nivel european, prin utilizarea exclusiva a 

lămpilor cu descărcări în vapori de sodiu la înalta presiune montate în aparate moderne de 

înalta calitate atât pentru străzile principale, cât si pentru cele secundare. 
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Eliminarea treptata a sistemelor de iluminat depășite este o necesitate în curs de realizare, 

coroborată si cu o pregătire corespunzătoare a celor care concep, realizează și mențin 

sistemele de iluminat, pentru a evita greșeli care și azi se mai produc în anumite zone, dar 

care pot fi și trebuie eliminate. 

 

Un aspect important în iluminatul public este alegerea corectă a sursei de lumină cea mai 

modernă, cea mai adecvată vederii și cea mai eficientă din punct de vedere economic, 

evitând alte surse depășite tehnic, care nu fac altceva decât să degradeze mediul luminos, iar 

alegerea în deplină cunoștință de cauză poate fi realizată numai de personal de specialitate 

care deține suficiente cunoștințe tehnice în domeniul Serviciului. 

 

În cazul Orașului Otopeni, din analiza datelor existe referitoare la stadiul actual al 

Sistemului Public, coroborat cu cerințele stipulate în diverse norme tehnice, în Regulamentul 

Serviciului, în Caietul de sarcini al Serviciului și în legislația actuală, rezultă necesitatea 

unor acțiuni ample de reabilitare, modernizare și extindere a Sistemului Public în scopul 

realizării unui Serviciu performant, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de 

vedere economic. 

 

În cadrul acțiunilor de reabilitare și modernizare a Sistemului Public se impun următoarele: 

• înlocuirea aparatelor de iluminat vechi, cu altele noi și mai performante care să 

îndeplinească următoarele cerințe tehnice:  

o Eficiență 

o Durata de viață 

o Culoarea 

o Emisia direcțională a luminii 

o Dimensiunea 

o Rezistența la șocuri și vibrații 

o Funcționare la temperatură scăzută  

o Aprindere instantanee 

o Capacitate de a rezista la numeroase cicluri aprindere-stingere  

o Controlabilitate  

o Nu au emisii infraroșii sau ultraviolet 

o Impactul redus asupra mediului  

o Tendința mondială 

• reabilitarea si redimensionarea, după caz, a rețelelor electrice existente (LEA si/sau 

LES) destinate iluminatului public; 

• reabilitarea si modernizarea echipamentelor de comandă, automatizare, măsură si 

control din punctele de aprindere; 

• realizarea rețelei electrice pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica pentru 

iluminatul festiv; 

• separarea fizică a rețelelor de iluminat public fată de rețelele de distribuție a energiei 

electrice . 
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Prețul energiei electrice ca factor extern, conform previziunilor actuale are tendințe 

accentuate de creștere și se impune modernizarea si reabilitarea Sistemului Public prin 

montarea de corpuri de iluminat de generație nouă, eficiente din punct de vedere energetic, 

în conformitate cu cerințelor CIE și ale legislației în vigoare, precum și implementarea de 

soluții tehnice pentru eficientizarea din punct de vedere energetic a Sistemului Public, cum 

ar fi:  

(i) sistemul de control si monitorizare a Sistemului de iluminat public; 

(ii)  sisteme independente de iluminat cu panouri fotovoltaice, etc. 

 

Influența creșterii eficientei energetice și cea a reducerii costurilor în bugetul local 

coroborate cu modernizarea Serviciului și eficientizarea Sistemului Public conduc la 

creșterea calității Serviciului, a calității iluminatului prin atingerea parametrilor 

luminotehnici din Uniunea Europeană. Acesta înseamnă că, atât din punct de vedere 

economic, cât si din punct de vedere urbanistic – calitativ, pentru Orașul Otopeni este 

avantajos să delege gestiunea Serviciului, doar o societate existentă cu experiență în 

domeniul serviciului de iluminat deținând capacitatea tehnică și experiența necesară 

realizării unui Serviciu calitativ.  

 

Serviciul poate fi asigurat și în modalitatea gestiunii directe. Având în vedere însă că în 

cazul gestiunii directe, prestarea efectivă a Serviciului poate fi realizată numai de către un 

serviciu public de interes local organizat în subordinea Consiliului Local al Orașului 

Otopeni sau de către o societate cu capital integral public al Orașului Otopeni, iar în 

subordinea consiliului local nu este înființat un astfel de organism prestator de servicii 

publice, precum și faptul că activitățile ce compun Serviciu au un caracter repetitiv, însă nu 

se realizează zi de zi, înființarea unor organisme prestatoare de servicii publice nu este 

justificată fiind mai eficientă delegarea activității către un operator economic. 

 

Delegarea gestiunii Serviciului se poate face numai în baza unui contract de delegare, iar 

procedura de atribuire a acestui contract se stabilește cu respectarea prevederilor Legii       

nr. 98/2016 privind achizițiile publice.  

 


