MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Câmpulung, Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş,
România
Primarul Municipiului Câmpulung
Nr. 21115/ din 02.09.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la aprobarea indicatorilor de performantă aferenti Serviciului de
iluminat public în Municipiul Câmpulung
Sistemul de iluminat public al Municipiului Câmpulung, judetul Arges,
cuprinde o infrastructură care utilizează elemente comune cu cele ale sistemului de
distributie a energiei electrice, proprietatea SC Distribuţie Oltenia S.A. aşa cum se
menţionează în Contractul nr. 20 / Arges.1459/17.05.2018 privind folosirea
infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea
serviciului de iluminat public si a Conventiei de exploatare – Anexa nr. 2 la
contract, încheiat în conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea serviciului
de iluminat public nr. 230 / 2006 si ale Contractului-cadru aprobat prin Ordinul
comun A.N.R.S.C. / A.N.R.E. nr. 93 / 5 / 2007.
În art. 2 din Legea nr. 51 / 2006 – legea serviciilor comunitare de utilităti

publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare se prevede
:
„(2) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice,
denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea
activităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură
satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter
social ale colectivităţilor locale, cu privire la:
a) alimentarea cu apă;
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
e) salubrizarea localităţilor;
f) iluminatul public;
f^1) alimentarea cu gaze naturale;
g) *** Abrogată
h) transportul public local de călători.”.
Legea nr. 230 / 2006 – legea serviciului de iluminat public, republicată, cu
modificările si completările ulterioare stabileste cadrul juridic şi instituţional unitar
privind înfiinţarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea, monitorizarea
şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public în comune, oraşe şi municipii.

De asemenea, se prevede faptul că 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.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 38 /
30.04.2020 s-a aprobat înfiintarea serviciului de iluminat public si stabilirea
modalitătii de gestiune a acestuia.
Articolul 18 alin. (2) din Legea nr. 230 / 2006 – legea serviciului de iluminat
public, cu modificările si completările ulterioare, prevede că : „Propunerile de
indicatori de performanţă a serviciului de iluminat public, elaborate în
conformitate cu prevederile art. 7, vor fi supuse unor consultări şi dezbaterii
publice în urma cărora se va adopta soluţia optimă pentru comunitate.”.
Conform articolului 3 punctul 3.21. din Ordinul nr. 86 / 2007 pentru
aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de iluminat public stipulează că
„indicatorii de performantă sunt parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt prevăzute
penalizări în licentă sau în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealizării
lor”.
Raportat la domeniul de competentă al Consiliului Local al Municipiului
Campulung, conform dispozitiilor art. 129, alin.(2), lit. “d” si alin. (7), lit. “n”
din Ordonanta de Urgentă 57/2019 privind Codul administrativ, ce conferă
prerogative autoritătii deliberative privind gestionarea serviciilor furnizate
către cetăteni, asigurând, potrivit competentelor sale si în conditiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind
serviciile comunitare de utilitate publică de alimentare cu apă, gaz natural,
canalizare, salubrizare, energie electrică, iluminat public si transport public
local, după caz, coroborat cu prevederile art. 139 din acelasi act normativ,
supunem spre analiză si aprobare Consiliului Local al Municipiului
Câmpulung, proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor de
performantă aferenti Serviciului de iluminat public în Municipiul Câmpulung.
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