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PROIECT 

 

  

 HOTĂRÂRE 

privind modificare prin Act adițional a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de 

iluminat public din orașul Techirghiol nr.18101/01.11.2018 

 

 

 Primarul orasului Techirghiol, Soceanu Iulian- Constantin   

 Având în vedere : 

− Contractul Nr. 18101/01.11.2018 de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public 

din orasul Techirghiol; 

− HCL nr.286 18.12.2017,  

− adresa Nr. 9364/10.06.2020 de la  Sc Electromagnetica SA,  

− adresa nr.9614/15.06.2020, 

− Devizul oferta nr.9918/18.06.2020. 

− Legea nr.51/2006, O.U.G nr 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006, 

Legea nr.230/2006 si Legea nr.199/2000 

 

            În conformitate cu : 

 Văzând prevederile art. 129, alin.2, lit.d, alin.7 din OUG 57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV, 

             În temeiul prevederilor art. 139 din OUG 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1 - Se aprobă Incheierea unui Act aditional la Contractul de delegare prin concesiune a 

serviciului de iluminat public din orasul Techirghiol nr.18101/01.11.2018 care va avea ca obiect 

modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat pietonal pentru obiectivul „Parc de recreere in 

orasul Techirghiol” si suplimentarea contractului cu suma de 79954,49 lei fara TVA, respectiv 

95145,84 lei cu TVA, conform Devizului oferta nr.9918/18.06.2020. 

 

Art.2 - Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

  

 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

AVIZAT, 

       SECRETAR GENERAL, 

         DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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Nr. 9938/18.06.2020 

 

                                                                                                   VIZAT, 

                                                                                                   PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind propunerea de modificare prin Act aditional a Contractului de 

delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din orasul Techirghiol 

nr.18101/01.11.2018, 

 

           I. TEMEIUL DE FAPT: Temeiul de fapt este reprezentat de Adresa nr.9364/10.06.2020, 

venita din partea SC ELECTROMAGNETICA SA si Devizul oferta nr.9918/18.06.2020. 

1. TEMEIUL DE DREPT 

In conformitate cu  prevederile art.15 alin.3 si 4 din Contractul de delegare prin 

concesiune a serviciului de iluminat public din orasul Techirghiol nr.18101/01.11.2018,  

Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si O.U.G nr 13/2008 

pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006, Legii nr.230/2006 a serviciului de 

iluminat public, Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, s-a elaborat 

prezentul raport in temeiul prevazut de lege. 

 

2.  ARGUMENTE DE OPORTUNITATE:   

 

❖ In urma sesizarilor de pe raza UAT Techirghiol si solicitarilor din partea 

Primariei oras Techirghiol privind remedierea problemelor aparute la reteaua de 

iluminat public in baza Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de 

iluminat public din orasul Techirghiol nr.18101/01.11.2018 si in urma verificarilor 

efectuate in teren de echipa tehnica a SC.ELECTROMAGNETICA SA, prin 

adresa nr.9364/10.06.2020 s-au constatat si propus urmatoarele amendamente: 

 

• Pentru obiectivul Parc de recreere si faleza s-au constatat urmatoarele probleme: 

-Interventii dese pentru remedierea problemelor aparute la iluminatul pietonal ( 

din cauza calitatii instalatiei ) 

-Calitatea slaba a conexiunilor din interiorul stalpilor care produc defectarea 

sistemului de iluminat 

-Subdimensionarea aparatelor utilizate pentru acest obiectiv si care nu pot 

indeplini nivelul de iluminare conform standardelor in vigoare 

-Probleme de natura electrica cauzate de iluminatul festiv, care este sezonier, dar 

afecteaza sistemul de iluminat din aceasta zona. 
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• Pentru realizarea unui iluminat de calitate care sa asigure nu numai sigurantat 

circulatiei in cadrul obiectivului dar si costuri reduse de energie si mentenanata, 

sunt necesare urmatoarele actiuni: 

-Inlocuirea corpurilor de iluminat pentru a indeplini nivelul de iluminat impus de 

standarde 

-Inlocuirea legaturilor la stalp 

-Verificarea si remedierea retelei subterane 

❖ Obiectivul =Parc de recreere si faleza =care face obiectul Actului aditional si al 

investitiei de modernizare a retelei de iluminat pietonal in vederea asigurarii unui 

iluminat public de calitate, in conformitate cu standardele legale in vigoare, 

pentru asigurarea de costuri reduse de energie si mentenanta, a fost realizat in 

cadrul poiectului finaintat din fonduri europene nerambursabile „Parc de 

recreere in orasul Techirghiol” , proiect care a iesit din perioada de 

sustenabilitate, postimplementare, incepand cu data de 24.11.2019, conform 

adresei nr.9614/15.06.2020. 

 

3. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE:  

Proiectul de hotărâre are ca temei Legea nr.51/2006, O.U.G nr 13/2008 pentru 

modificarea si completarea Legii nr.51/2006, Legea nr.230/2006 si Legea nr.199/2000, 

precum si prevederile Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat 

public din orasul Techirghiol nr.18101/01.11.2018, art.14 ali.(6) si art.15 alin.(3) si (4). 

 

 

4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI:  

Solicitare privind investitia de modernizare iluminat pietonal Parc receere oras 

Techirghiol 

Vazand cele mentionate mai sus propunem: 

➢ Aprobare investitiei privind modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat 

pietonal pentru obiectivul Parc de recreere in orasul Techirghiol in valoare de 79 

954,49 lei fara TVA, respectiv 95 145,84 lei cu TVA conform Devizului oferta 

nr.9918/18.06.2020. 

 

➢ Incheierea unui Act aditional la Contractul de delegare prin concesiune a 

serviciului de iluminat public din orasul Techirghiol nr.18101/01.11.2018 care va 

avea ca obiect modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat pietonal 

pentru obiectivul Parc de recreere in orasul Techirghiol si suplimentarea 

contractului cu suma de 79 954,49 lei fara TVA, respectiv 95 145,84 lei cu TVA 

conform Devizului oferta nr.9918/18.06.2020. 
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5. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE   

Contractul Nr. 18101/01.11.2018 de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat 

public din orasul Techirghiol, HCL nr.286 18.12.2017, adresa Nr 9364/10.06.2020 de la  

Sc Electromagnetica SA, adresa nr.9614/15.06.2020 si Devizul oferta 

nr.9918/18.06.2020.  

 

 

 

 

 

            Sef Serviciu  

         Financiar Economic   

       Responabil financiar                                   Director D.P.G.C 

                                                                         Responsabil tehnic 

 

          Valeanu Viorel                                                

 

                        Dumitrache Mihaela      

 

 

   

 
 

                         


