ANEXA LA HCL 8 DIN 30.01.2018
STUDIU DE OPORTUNITATE
pentru delegarea gestiunii serviciului public de
iluminat din comuna BAHNA prin
contract de concesiune
I.PREZENTARE GENERALĂ
Iluminatul public al comunei BAHNA, este un serviciu public local de gospodărire comunală,
organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de Consiliul Local al comunei
BAHNA.
Ca urmare a faptului că iluminatul public în localitate nu se realizează în condiţii satisfăcătoare, nu se
programează la timp, nu se intervine imediat la defecţiuni, Primăria comunei BAHNA a luat în
considerare concesionarea serviciului public de iluminat public al comunei,conform legislaţiei.
Primăria comunei BAHNA a luat în considerarea delegarea serviciului public de iluminat cu tot ceea
ce implică acesta, adică reparaţii de reţea, intervenţii la lămpile electrice, programarea iluminatului
public după anotimpuri, necesităţi,etc, căutând astfel realizarea unor economii în condiţiile unui serviciu
de calitate.
Utilizatorii/beneficiarii serviciilor de iluminat public sunt:
- casnici-persoane fizice - locuitori ai comunei
- agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei BAHNA
- Instituţii publice cu sedii sau filiale în BAHNA
Beneficiile concesionării - prin realizarea unui proces de licitaţie deschisă se vor putea obţine
-tarife mai mici decât cele actuale şi un raport preţ-calitate optim
-creşterea calităţii serviciilor de iluminat stradal.
-cantitatea serviciilor,prin extinderea numărului de străzi cuprinse în buget datorită obţinerii unor tarife
mai scăzute de la concesionar.
II.DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PENTRU CARE SE FACE
DELEGAREA DE GESTIUNE
Iluminatul public al comunei BAHNA,este un serviciu public local de gospodărire comunală,
organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de Consiliul Local al comunei
BAHNA.
Prin concesionarea serviciului public de iluminat public,Consiliul Local BAHNA are ca obiectiv
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin
-promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii
-dezvoltarea durabilă a serviciilor
-protecţia populaţiei
III.MOTIVELE CARE JUSTIFICĂ REALIZAREA DELEGĂRII DE
GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
3.1.Motive de ordin legislativ
Legislaţia în domeniul serviciilor publice de iluminat public este reprezentată de H.G.nr.955/2004, care
în Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local,art.5 stipuleză că-Înfiinţarea,organizarea,coordonarea şi reglementarea
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie obligaţia exculivă a autorităţilor
administraţiei publice locale,iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestinunii acestora intră în
atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă ale acestor autorităţi.

Acest act normativ,crează posibilitatea ca administraţiile publice locale să demareze demersurile pentru
delegarea serviciului public de iluminat al localităţilor prin concesionarea acestora în urma unei licitaţii
publice deschise, realizându-se astfel un mod unitar de organizare a serviciilor publice şi totodată un
control amănunţit menit să mărescă eficienţa şi să scadă preţul acestora.
3.2.Motive de ordin economico-financiar
In ultimii ani au fost intocmite numai reparatii care au fost stric necesare pentru mentinerea
sistemului de iluminat public in stare de functionare.nu au fost cheltuite sume de bani pentru
reconditionarea corpurilor si stalpilor, verificari periodice a prizelor cu impamantare.efectuarea acestor
lucrari este importanta pentru mentinerea sistemului in stare de functionare, pentru reducerea numarului
de intraruperi neprogramate a functionarii iluminatului public si pentru prevenirea pierderilor de energie
electrica.
3.3.Motive de ordin social.
Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficia de o îmbunătăţire a
calităţii vieţii , a sănătăţii populaţiei a siguranţei .
3.4.Beneficiile concesionării
1.Costul serviciilor
Licitaţia va obţine raportul optim între tarife mici şi calitatea ridicată a serviciilor.
2.Calitatea serviciilor
a) În contractul de concesiune se vor stabili criterii de performanţă
IV PRECEDURA DE DELEGARE A GESTIUNII
Procedura de delegare a gestiunii este delegare prin contract de concesiune a serviciului public de
iluminat,prin licitaţie publică deschisă
Etapele ce trebuiesc realizate.
Etapa1-aprobarea studiului de oportunitate
Etapa 2-aprobarea Regulamentului privind delegarea gestiunii serviciului public de iluminat şi a
caietului de sarcini
Etapa 3- publicarea anunţului privind licitaţia
Etapa 4-organizarea şi desfăşurarea licitaţiei deschise şi evaluarea ofertelor
Etapa 5-anunţarea câştigătorului şi primirea contestaţiilor
Etapa 6-soluţionarea contestaţiilor
Etapa 7-încheierea licitaţiei
Etapa 8-încheierea contractului de concesiune cu cel mai bun ofertant.
.
V.TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE
ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
Termenul propus pentru încheierea procedurii de delegare a serviciului de iluminat,prin încheierea
contractului cu concesionarul este de 6 luni.
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