
PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E  NR.  72 /2022 

privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune 

a Serviciului de iluminat public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita”, către 

SC Amiral C&L Impex SRL 

 

Consiliul local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în şedința extraordinară, 

convocată de îndată,  în data de              2022; 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 7/ /2022  al  viceprimarului comunei Gălăuțaș; 

-    Raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice nr.7/     /2022 
- Raportul procedurii de achiziție publică nr. 5277/07.11.2022 al comisiei de 

evaluare, prin care este desemnată ca ofertă câștigătoare a licitației publice 

prin procedura simplificată, organizată pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de iluminat public din comuna Gălăuțaș, județul Harghita, oferta depusă de 
Ofertantul  SC Amiras C&L IMPEX SRL; 

-În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Consiliului local al comunei Gălăuțaș nr. 55/2022 privind aprobarea delegării 

prin concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, a studiului 
de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al comunei Gălăuțaș, 

județul Harghita, a regulamentului de organizare si funcționare a serviciului public, a Caietului de 

sarcini, a documentației de atribuire prin procedură simplificată; 

         -Legii nr.230/2006, Legea serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

         -Legii nr.51/2006, republicată, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

        - Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările 
și completările ulterioare; 

          -HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 

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

- -Regulamentul cuprinzând măsurile metolodogice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020;  
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.72/2018 privind înființarea Serviciului 

de Iluminat Public în comuna Gălăuțaș, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și 

a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public, aprobarea Strategiei de dezvoltare, stabilirea 

formei de gestiune, a studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de 
iluminat public; 

- Ordinul nr. 1162/2020 privind aprobarea ghidului de finanțare a Programului privind 

sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public, cu modificările și completările ulterioare;  

Luând în considerare:  

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi 
comerţ nr. 9/  /2022, comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr.11/       /2022;  



În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139 alin (2) şi art. 196, alin. 

(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

ART.1. – Se aprobă atribuirea și încheierea contractului de delegare a gestiunii prin 

concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, către Societatea 

Comercială AMIRAS C&L IMPEX SRL şi este cel prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.2. – Se împuterniceşte Primarul comunei Gălăuțaș, județul Harghita, dl Țăran Radu,  

să semneze  în numele și pe seama comunei Gălăuțaș, județul Harghita, Contractul de delegare a 

gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, cu 

Societatea  Comercială AMIRAS C&L IMPEX SRL. 
ART.3. – Primarul comunei Gălăuțaș, prin compartimentul achiziții publice va aduce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

ART.4. – Secretarul general al comunei Gălăuțaș, va comunica prezenta hotărâre: 

 Instituţiei Prefectului – Județul Harghita, primarului comunei Gălăuțaș, Compartimentului achiziții 
publice și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul propriu. 

 

Gălăuțaș, la  9 noiembrie 2022 

 
Initiator Țăran Ioan-viceprimar             Avizează, 

                                          Secretarul general al comunei 

                                                                              Monica-Camelia MORAR 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Comuna Gălăuțaș 

Viceprimar 

Nr. 7/        /2022 

Referat de aprobare 

Privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune 

a Serviciului de iluminat public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita”, către 

SC Amiral C&L Impex SRL 

 

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, desfăşurându-şi activitatea conform Legii nr. 230/2006 a serviciului de 

iluminat public. Acesta 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. 
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 a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, 

respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe. 

In ceea ce priveşte regimul juridic al contractelor publice prin care poate fi 

atribuit serviciul de iluminat public, conform legislaţiei specifice, contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi, atât în cazul gestiunii 

directe cât şi în cazul gestiunii delegate: 

- contract de concesiune de servicii, sau 

- contract de achiziţie publică de servicii 
Contractul de concesiune de servicii este un contract cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, 

actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe entități contractante 

încredințează prestarea şi gestionarea de servicii unuia sau mai multor operatori economici, în care 

contraprestația pentru servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care 
fac obiectul contractului, fie de acest drept însoțit de o plată. 

Contractul de achiziţie publică este contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe 

autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii. 

Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestării serviciului de iluminat public 

este parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ- 

teritoriale care aparţin proprietăţii publice a acestora. În cazul în care serviciul de 
iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuţie a 

energiei electrice, autorităţile administraţiei publice locale au drept de folosinţă cu 

titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului, pe toată durata existenţei acesteia, pe 

baza unui contract încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi 
proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. Prin acest contract se  

reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea 



serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor 

tuturor părţilor implicate. 

Bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice prin intermediul cărora sunt 
furnizate/prestate serviciile de utilităţi publice pot fi: 

 

    a) date în administrare şi exploatate în baza hotărârii de dare în administrare; 

 
    b) puse la dispoziţie şi exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului. 

 

    ART. 24 din Legea nr. 230/2006 legea serviciului de iluminat public, prevede că: 

  

    (1) Atribuirea şi incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat 

public se aproba prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin hotărâre a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti ori a asociaţiilor de dezvoltare comunitara, după caz. 

 

Astfel, având in vedere: 

Raportul procedurii de achiziție publică nr. 5277/07.11.2022 al comisiei de 

evaluare, prin care este desemnată ca ofertă câștigătoare a licitației publice 

prin procedura simplificată, organizată pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de iluminat public din comuna Gălăuțaș, județul Harghita, oferta depusă de 

Ofertantul  SC Amiras C&L IMPEX SRL; 

-În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Consiliului local al comunei Gălăuțaș nr. 55/2022 privind aprobarea delegării 
prin concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, a studiului 

de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al comunei Gălăuțaș, 

județul Harghita, a regulamentului de organizare si funcționare a serviciului public, a Caietului de 

sarcini, a documentației de atribuire prin procedură simplificată; 
         -Legii nr.230/2006, Legea serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

         -Legii nr.51/2006, republicată, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
        - Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările 

și completările ulterioare; 

          -HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.72/2018 privind înființarea Serviciului 

de Iluminat Public în comuna Gălăuțaș, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și 
a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public, aprobarea Strategiei de dezvoltare, stabilirea 

formei de gestiune, a studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de 

iluminat public; 

- Ordinul nr. 1162/2020 privind aprobarea ghidului de finanțare a Programului privind 
sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public, cu modificările și completările ulterioare;  

Propun:  

1. Aprobarea atribuirii și încheieerii contractului de delegare a gestiunii prin 
concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, către 

Societatea Comercială AMIRAS C&L IMPEX SRL şi este cel prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 



- 2.Împuternicirea Primarului comunei Gălăuțaș, județul Harghita, dl Țăran Radu, să 

semneze 

 în numele și pe seama comunei Gălăuțaș, județul Harghita, Contractul de delegare a 
gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public 

al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, cu Societatea  Comercială AMIRAS C&L IMPEX 

SRL. 

Drept pentru care propun consiliului local aprobarea proiectului de hotarare în forma 
prezentată.  

 

 

Gălăuțaș, la 9 noiembrie 2022 
 

Viceprimar, 

Ioan ȚĂRAN 

 


