
D I S P O Z I Ţ I A Nr.523
din 17 iulie 2017

privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 27 iulie 2017.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.a) din Legea

administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară pe data de 27 iulie 2017,
ora 1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.-Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor salariilor de bază pentru funcțiile de execuție
aferente funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și din serviciile publice din subordine, precum și indemnizația de ședință a consilierilor locali,
începând cu luna iulie 2017;

- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.1 , 2 și 3
2.-Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public, în gestiune directă,  dat în

administrarea Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca;
- iniţiator: primar; rapoarte: comisiile de specialitate nr.1 , 2 și 3
3.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și modificarea

organigramei și a statului de funcții ale Direcției Serviciilor Publice;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
4.-Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru  serviciul public de salubrizare

administrat de către Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.2
5.-Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției

Serviciilor Publice;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3
6.-Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2017-2018;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.3
7.-Diverse.
Art.2.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe

ordinea de zi pe data de 25 iulie 2017, ora 1500, la sediul consiliului local.
Art.3.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de

internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

P R I M A R, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECTRETARUL ORAŞULUI

Fănel George CHIRIŢĂ Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA

P R I M A R

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA
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P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.57
din 27 iulie 2017

privind: stabilirea limitelor salariilor de bază pentru funcțiile de execuție aferente funcționarilor
publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile
publice din subordine, precum și indemnizația de ședință a consilierilor locali, începând cu luna
iulie 2017.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iulie
2017;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.11 alin.(1) și (2) și art.40 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea

personalului plătit din fonduri publice;
►Organigrama și Statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului și din serviciile

publice din subordine, aprobate prin H.C.L.nr.20/16.03.2017;
►raportul responsabilului cu resurse umane privind ierarhia funcțiilor și nivelul salariilor de

bază existente în vigoare la data de 30 iunie 2017;
►referatul de aprobare al primarului şi rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din

cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) și alin.(2) lit.a), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Începând cu luna iulie 2017, limitele salariilor de bază pentru funcțiile de execuție
aferente funcționarilor publici și personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și din serviciile publice din subordine, se stabilesc potrivit Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Salariile lunare, cuprinzând salariul de bază, compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile,
adaosurile, primele, premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare
corespunzătoare fiecărei categorii de personal din aparatul propriu, se stabilesc prin dispoziția
primarului între limitele prevăzute în Anexă, după consultarea salariaților și cu respectarea
prevederilor art.6, art.8, art.11 alin.(4) și art.25 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice.

Art.2.-(1) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și din serviciile publice din subordine, precum și pentru directorii instituțiilor publice cu
personalitate juridică din subordinea consiliului local, se stabilesc de către primar, în raport cu
responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare
activităţii desfăşurate.

(2) În salariul de bază pentru funcţiile de conducere va fi inclusă gradaţia aferentă tranşei de
vechime în muncă, la nivel maxim.
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Art.3.-(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, a sporurilor, a
creşterilor salariale, a premiilor şi a altor drepturi de natură salarială este de competenţa
ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

Art.4.-(1) În perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizaţia consilierilor locali este de
5% din indemnizaţia lunară a primarului pentru participarea la ședința consiliului local și de 5% din
indemnizaţia lunară a primarului pentru participarea la ședința comisiei de specialitate, indiferent
de numărul ședințelor desfășurate într-o lună.

(2) În situația în care într-o lună sunt organizate mai multe ședințe ale consiliului local sau ale
comisiilor de specialitate, iar unii consilieri locali nu participă la toate ședințele organizate în luna
respectivă, indemnizația se va acorda proporțional cu numărul ședințelor la care a participat.

Art.5.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă alineatele (3) și (4) ale art.101
din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al orașului Ianca, aprobat prin
Hotărârea nr.54/31.08.2016, privind stabilirea indemnizației consilierilor locali.

Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU
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Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: stabilirea limitelor salariilor de bază pentru funcțiile de execuție
aferente funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și din serviciile publice din subordine, precum și indemnizația de ședință a consilierilor
locali, începând cu luna iulie 2017.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi
documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

Prin Legea nr.153/2017 s-a creat o adevărată reformă în privința salarizării personalului
bugetar, în special pentru personalul din administrația publică locală, la care competența stabilirii
salariilor aparține în exclusivitate autorităților deliberative și executive. Totodată s-a creat și cadrul
necesar stimulării personalului bugetar de a obține performanțe și implicit salarii pe măsură.

Este adevărat că sunt câteva principii de respectat, cel al nediscriminării (tratament egal pentru
cei care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie), principiul
egalităţii (prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală), dar avem și
principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se
realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor,
respectiv principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii şi
recompensării performanţelor profesionale obţinute;

Potrivit art.11 alin.(1) din Lege, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
familiei ocupaţionale ‹‹Administraţie›› din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii
locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a
autorităților deliberative, în urma consultării organizaţiei sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor
salariaţilor. În cazul nostru, nefiind sindicat, am consultat individual fiecare salariat cu care am
încheiat o convenție scrisă în privința salariului de bază;

Aici mai trebuie spus că salariile de bază sunt aprobate de consiliul local doar pentru funcțiile
de execuție aferente funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu, iar pentru
funcțiile de conducere competența aparține primarului/conducătorului instituției publice;

Propunerile noastre pentru limitele salariilor de bază au ținut cont de ierarhia funcțiilor și de
nivelul salariilor existente în vigoare, în sensul că limitele minime sunt cele de la data de 30 iunie
2017, neputând fi astfel reduse, iar în cele mai multe cazuri au fost mărite, în special acolo unde
responsabilitatea, complexitatea și riscurile activităţii sunt imense;
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Această lege a adus și unele noutăți în materie: există acum pentru primar și viceprimar
indemnizația lunară stabilită pe baza unui coeficient de ierarhizare înmulțit cu salariul minim pe
economie, iar pentru funcționarii publici și personalul contractual există salariul de bază și salariul
lunar stabilite între limita minimă (salariul minim pe economie) și limita maximă (indemnizația
lunară a viceprimarului care are coeficientul 5 x salariul minim pe economie).

Între aceste limite, pornind de la salariul de bază aprobat de consiliul local, ordonatorul de
credite stabilește salariul lunar, care cuprinde salariul de bază, compensaţiile, indemnizaţiile,
sporurile, adaosurile, primele de vacanță, indemnizația de hrană, premiile, precum şi celelalte
elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din aparatul
propriu, dar care la un loc să nu depășească indemnizația viceprimarului.

Vorbeam la început de principiul nediscriminării (tratament egal pentru cei care prestează
aceeaşi activitate şi au aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie) și de principiul egalităţii (prin
asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală), dar avem și principiul
importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se
realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor.

Pornind de la aceste principii, consider că stabilirea unor limite minime și maxime pe fiecare
funcție, grad și treaptă, chiar diferite pe servicii/compartimente, ar fi soluția care ar permite
primarului să promoveze competiția și creșterea performanțelor profesionale individuale.

În ceea ce privește indemnizația de ședință a consilierilor locali, potrivit art.40 din Legea
nr.153/2017, în perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care
beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10%
din indemnizaţia lunară a primarului, indemnizația actuală (6 x salariul minim pe economie) și nu
cea din decembrie 2013 cum a fost până în prezent.

Ca atare, având în vedere responsabilitatea și riscurile activităţii de consilier local, propunerea
noastră este de 5% din indemnizaţia lunară a primarului pentru participarea la plenul ședinței
consiliului local, indiferent de caracterul și de numărul ședințelor desfășurate într-o lună, respectiv
de 5% din indemnizaţia lunară a primarului pentru participarea la ședința comisiei de specialitate,
la fel, indiferent de numărul ședințelor desfășurate într-o lună.

În situația în care într-o lună sunt organizate mai multe ședințe ale consiliului local sau ale
comisiilor de specialitate, iar unii consilieri locali nu participă la toate ședințele organizate în luna
respectivă, indemnizația se va acorda proporțional cu numărul ședințelor la care a participat. De
exemplu, dacă au fost organizate două ședințe ale consiliului local și trei ședințe ale comisiei de
specialitate, iar un consilier local a participat doar la o ședință a consiliului local și la două ședințe
ale comisiei de specialitate, atunci indemnizația este de 1/2 din 5% pentru ședința consiliului local
și de 1/3 din 5% pentru ședința comisiei de specialitate.

Cu precizarea că aplicarea noii legi are și un impact asupra bugetului local pe anul în curs,
ceea ce necesită o rectificare de îndată a bugetului local, și că propunerile noastre pentru noile
salarii de bază ale personalului din aparatul propriu sunt până la aprobarea bugetului local pe anul
viitor, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ
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Nr.17357/17-07-2017 
 
 

R A P O R T 
 

      Subsemnatul, Roşca Stănel George-responsabil cu resurse umane în cadrul Primăriei oraşului Ianca, 
în perspectiva adoptării Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea limitelor salariilor de bază pentru 
funcțiile de execuție aferente funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine, precum și indemnizația de ședință a 
consilierilor locali, începând cu luna iulie 2017, supun atenţiei domnului primar și consiliului local ierarhia 
funcțiilor prevăzută de Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, spre a fi 
avută în vedere la stabilirea noilor salarii de bază. 
      Totodată, în același scop, vă prezint și salariile de bază, sau limitele acestora acolo unde la aceeași 
funcție și grad profesional salariile sunt diferite datorită vechimii în muncă, pentru funcțiile de execuție, cu 
precizarea că stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de conducere este de competența exclusivă a 
domnului primar:  
    
A - Funcții publice 

Nr. 
Crt. 

Denumirea funcției Studii 
Gradul 

profesional 

Limita 
minimă 

(lei) 

Limita 
maximă 

(lei) 

1 Auditor S Asistent vacant - 

2 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Superior 3003 4294 

3 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Principal 1450 2222 

4 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Asistent 1450 1602 

5 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Debutant 1450 1500 

6 Polițist local S Superior 3003 3229 

7 Polițist local S Principal 1450 2210 

8 Polițist local S Asistent - - 

9 Polițist local S Debutant - - 

10 Polițist local M Superior 1450 1907 

11 Polițist local M Principal - - 

12 Polițist local M Asistent - - 

13 Polițist local M Debutant - - 

14 Referent M Superior 1450 2182 

15 Referent M Principal - - 

16 Referent M Asistent - - 

17 Referent M Debutant - - 

 
B – Personal contractual 

Nr. 
Crt. 

Denumirea funcției Studii 
Gradul/ 
Treapta 

profesională 

Limita 
minimă 

(lei) 

Limita 
maximă 

(lei) 

1 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S IA 1568 2998 

2 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S I 1450 2160 

3 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S II - - 

4 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S Debutant - - 
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5 Asistent medical comunitar PL Principal 1450 2339 

6 Asistent medical comunitar PL Asistent 1450 1829 

7 Asistent medical comunitar PL Debutant - - 

8 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Principal 1450 2339 

9 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Asistent 1450 1829 

10 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Debutant - - 

11 Referent, Arhivar M IA 1450 2159 

12 Referent, Arhivar M I - - 

13 Referent, Arhivar M II - - 

14 Referent, Arhivar M Debutant - - 

15 Administrator M I 1450 1742 

16 Administrator M II - - 

17 Maistru M,G I - - 

18 Maistru M,G II - - 

19 Operator date M,G I - - 

20 Operator date M,G II 1450 1553 

21 Magaziner M,G I - - 

22 Magaziner M,G debutant 1450 1553 

23 Șofer M,G I 1553 1725 

24 Șofer M,G II - - 

25 Muncitor calificat M,G I 1588 1655 

26 Muncitor calificat M,G II 1553 1655 

27 Muncitor calificat M,G III - - 

28 Muncitor calificat M,G IV - - 

29 Paznic, Portar M,G - - - 

30 Îngrijitor M,G I 1450 1553 

31 Îngrijitor M,G debutant - - 

32 Muncitor necalificat M,G I 1450 1553 

33 Muncitor necalificat M,G II,fără spor - - 

34 Asistent personal M,G - 1450 1757 

 
Notă: Salariile de bază prezentate în tabelul de mai sus cuprind sporul de vechime în muncă și sporul de 
conducere unde este cazul. 
 
 

RESPONSABIL RESURSE UMANE, 
 
 

ROŞCA STĂNEL GEORGE 
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                                                                                                              ANEXĂ la H.C.L.nr.57/27.07.2017  
 
 

LIMITELE SALARIILOR DE BAZĂ 
pentru funcțiile de execuție aferente funcționarilor publici și personalului contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordine, 
începând cu data de 1 iulie 2017 

 
A - Funcții publice 

Nr. 
Crt. 

Denumirea funcției Studii 
Gradul 

profesional 

Limita 
minimă 

(lei) 

Limita 
maximă 

(lei) 

1 Auditor S Superior 4.500 5.100 

2 Auditor S Principal 4.000 4.500 

3 Auditor S Asistent 3.500 4.000 

4 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Superior 3.000 5.100 

5 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Principal 2.000 3.300 

6 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Asistent 1.800 3.100 

7 Consilier juridic,Expert, Consilier, Inspector S Debutant 1.500 2.500 

8 Polițist local S Superior 3.000 3.500 

9 Polițist local S Principal 2.000 3.300 

10 Polițist local S Asistent 1.600 3.100 

11 Polițist local S Debutant 1.500 2.500 

12 Polițist local M Superior 1.700 2.500 

13 Polițist local M Principal 1.650 2.300 

14 Polițist local M Asistent 1.600 2.100 

15 Polițist local M Debutant 1.500 1.800 

16 Referent M Superior 1.700 2.500 

17 Referent M Principal 1.650 2.300 

18 Referent M Asistent 1.600 2.100 

19 Referent M Debutant 1.500 1.800 

 
B – Personal contractual 

Nr. 
Crt. 

Denumirea funcției Studii 
Gradul/ 
Treapta 

profesională 

Limita 
minimă 

(lei) 

Limita 
maximă 

(lei) 

1 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S IA* 2.600 4.600 

2 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S I 2.000 2.600 

3 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S II 1.600 2.400 

4 Consilier, Analist, Inspector de specialitate S Debutant 1.500 2.200 

 Medic S Primar 3.000 5.100 

5 Asistent medical comunitar PL Principal 1.800 2.500 

6 Asistent medical comunitar PL Asistent 1.750 2.400 

7 Asistent medical comunitar PL Debutant 1.700 2.300 

8 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Principal 1.650 2.200 

9 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Asistent 1.600 2.000 

10 Asistent medical comunitar, Mediator sanitar M Debutant 1.500 1.900 

11 Referent, Arhivar M IA* 1.700 2.500 

12 Referent, Arhivar M I 1.600 2.300 

13 Referent, Arhivar M II 1.500 2.100 

14 Referent, Arhivar M Debutant 1.450 1.900 

15 Administrator M I 1.800 2.000 

16 Administrator M II 1.600 1.800 

17 Maistru M,G I 2.200 2.400 

18 Maistru M,G II 2.000 2.200 



19 Operator date M,G I 1.600 2.100 

20 Operator date M,G II 1.500 2.000 
21 Magaziner M,G I 1.600 1.800 
22 Magaziner M,G debutant 1.500 1.600 
23 Șofer M,G I 1.700 2.200 
24 Șofer M,G II 1.600 2.100 
25 Muncitor calificat M,G I 1.700 2.200 
26 Muncitor calificat M,G II 1.600 2.100 
27 Muncitor calificat M,G III 1.500 1.900 
28 Muncitor calificat M,G IV 1.450 1.700 
29 Paznic, Portar M,G - 1.450 1.700 
30 Îngrijitor M,G I 1.500 1.800 
31 Îngrijitor M,G debutant 1.450 1.700 
32 Muncitor necalificat M,G I 1.500 1.800 
33 Muncitor necalificat M,G II,fără spor 1.450 1.700 
34 Asistent personal M,G - 1.450 1.801 
 

NOTĂ:   * Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului 

studiilor, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului. 
 
 
                                                                  P R I M A R, 

 
 

                                                          Fănel George CHIRIȚĂ 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA       

DIRECȚIA  SERVICIILOR  PUBLICE                                                                         
 România,815200 Brăila,Ianca, Str. Gării nr.6 

 Tel/fax 40-239-668806; dsp_ianca@yahoo.com 

                     CF  RO 13985051 
 

                                                     Raport  
 
Privind înființarea serviciului de iluminat public în gestiune directă - administrator Direcția 
Serviciilor Publice. 
  
 
          Direcția Serviciilor Publice cu sediul  în Orașul Ianca,  Str. Gării nr.6  prin reprezentant legal,  
ing. Dumitrache Anca în calitatea sa de operator  cu  competențe  directe în servicii comunitare de 
utilități publice supune atenției Domnului Primar și Consiliului Local al Orașului Ianca următoarele 
considerente: 
   - pentru înființarea, organizarea, coordonarea dar mai ales controlul funcționării unui serviciu de 
utilitate publică este necesar a fi respectate principiile, obiectivele și particularitățile definite legislativ, 
elemente determinante  pentru autoritățile locale în alegerea modalității de gestionare a acestuia.  
-   orice serviciu de utilitate publică este de interes general și funcționează pe principii economice 
solide care vizează prioritar satisfacerea cât mai completă a cerințelor cetățenilor din comunitate, 
protejarea intereselor acestora precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale. 
-  respectând exigențele fundamentale privind accesibilitatea nediscriminatorie la un serviciu public, 
transparența decizională și protecția utilizatorilor dar cu preponderență  principiul rentabilității și 
eficienței economice, funcționarea în gestiune directă a serviciului de salubrizare din aria 
administrativ – teritorială Ianca  constituie un exemplu de bună practică ce poate fi extins și către alte 
tipuri de activități, cum ar fi de exemplu iluminatul public. 
-  prestarea de activități autorizate precum și experiența procesului de licențiere a serviciului public de 
salubritate generează o expertiză pozitivă a instituției noastre, ceea ce constituie un alt element 
determinant asupra unei decizii a autorității locale de a-i diversifica activitățile. 
                                                                 
 
 
 
                                                                   Director executiv, 

Ing. Dumitrache Anca 

mailto:dsp_ianca@yahoo.com


P R O I E C T
H O T Ă R Â R E A   Nr.58

din 27 iulie 2017

privind: înființarea serviciului de iluminat public, în gestiune directă,  dat în administrarea
Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
iulie 2017;

Având în vedere:
►adresa nr.504483/04.05.2017 a Autorității Naționale de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin care se solicită adoptarea de îndată a
hotărârii cu privire la gestiunea serviciului de iluminat public la nivelul orașului Ianca;

►dispoziţiile art.8 alin.(1) și art.28 alin.(2) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr.51/2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate
cu prevederile art.8 alin.(1), art.16 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.17 alin.(2) și art.19 din Legea
serviciului de iluminat public nr.230/2006;

►Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr.86/2007
al președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodărie Comunală;

►Caietul de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr.87/
2007 al președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodărie Comunală;

►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcției Serviciilor Publice și
rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul consiliului local.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) și alin. (6) lit.a) pct. 14, art.45 alin.(1)
şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public, în
gestiune directă conform studiului de oportunitate prevăzut în Anexa nr.3, dat în
administrarea Direcției Serviciilor Publice - CIF RO 13985051, instituție publică cu
personalitate juridică în regim de autofinanțare aflată în subordinea Consiliului Local al
Orașului Ianca, denumită în continuare operator al serviciului de iluminat public.

Art.2.-Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități
publice și se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și funcțional comun
sistemului de distribuție a energiei electrice, punctul de separare al acestora fiind clemele
de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat.
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Art.3-(1) Direcția Serviciilor Publice, în calitate de operator al serviciului de iluminat
public pe raza administrativ teritorială a orașului Ianca, are drept de folosință cu titlu gratuit
asupra infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe toată durata existenţei
acesteia, în baza contractului încheiat cu proprietarul sistemului.

(2) Contractul va reglementa toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru
prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor
tuturor părţilor implicate.

Art.4.-Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-
pietonal, iluminatul ornamental și ornamental - festiv.

Art.5.-Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și de exploatare a serviciului de
iluminat public se asigură din fondurile alocate anual de la bugetului local.

Art.6.-Finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea, funcționarea și exploatarea serviciului
de iluminat public se asigură potrivit Legii 51/2006 privind serviciile de utilități publice.

Art.7.-Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de iluminat
public din aria administrativ teritorială a orașului Ianca, potrivit Anexa nr.1.

Art.8.-Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din aria administrativ
teritorială a Orașului Ianca potrivit Anexa nr.2.

Art.9.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.

Art.10.-(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, prin grija primarului se va întocmi și preda Direcției Serviciilor Publice infrastructura
tehnico-edilitară și inventarul bunurilor/echipamentelor/utilajelor aferente activității specifice
serviciului de iluminat public.

(2) În același termen, se va finaliza procedurile privind transferul personalului aferent
serviciului, potrivit legii.

Art.11.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU
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Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: înființarea serviciului de iluminat public în cadrul Direcției
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi
documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

Prin adresa nr.504483/04.05.2017, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice ne-a solicitat adoptarea de îndată a hotărârii cu privire la gestiunea
serviciului de iluminat public la nivelul orașului Ianca.

În fapt, nu este pentru prima dată când această autoritate ne somează în privința înființării
serviciului de iluminat public, sub sancțiunea aplicării amenzilor contravenționale prevăzute de
legislația din domeniu, dar de fiecare dată am căutat justificări de tot felul pentru a amâna
organizarea acestui serviciu, însă acum a venit momentul când trebuie să luăm o decizie.

La această dată serviciul îl asigurăm cu trei salariați (un maistru - Costache Gheorghe, un
electrician - Mihalache Săndel și un muncitor - Oțelea Cristian Cosmin) din cadrul serviciului
administrativ gospodăresc al aparatului de specialitate al primarului, însă această situație nu mai
este agreată de autoritatea de reglementare, care solicită insistent înființarea unui serviciu
specializat conform prevederilor Legii nr.230/2006.

Acum, consolidându-se modalitatea de gestiune directă a serviciilor publice de interes local
(salubrizare, spații verzi, gestionarea câinilor fără stăpân, administrarea bazei sportive, etc.),
soluția cea mai rapidă, în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică este aceea ca și
serviciul de iluminat public să fie organizat în același mod, dat în administrarea Direcției Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului local al orașului Ianca, unde să fie transferați și cei trei salariați.

Pentru aceasta trebuie adoptată hotărârea de dare în administrare a serviciului și de aprobare
a Regulamentului și Caietului de sarcini ale acestuia, după care să alocăm și fondurile necesare
dotării și finanțării activităților aferente.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R
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Anexa nr.1 HCL 58/27.07.2017 REGULAMENT 
al Serviciului de iluminat public din aria  
administrativ teritorială a Orașului Ianca 

 

Capitolul I 
   Dispoziții generale. 
 
   Art.1 Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de iluminat public din aria administrativ teritorială 
Ianca și stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea acestuia, definind modalitățile și condițiile ce trebuie 
îndeplinite, indicatorii de performanță, condițiile tehnice precum și raporturile dintre operator și utilizator. 
    Art.2 (1) Direcția Serviciilor Publice Ianca, definit ca operator cu gestiune directă al serviciului public de 
iluminat public va respecta prevederile prezentului regulament. 
                (2) condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter minimal. 
   Art.3 Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate 
publică ale Unității Administrativ Teritoriale Ianca, şi anume: 
  a) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii; 
  b) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în interiorul localității, precum şi a gradului de 
siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale; 
  c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţii, precum şi 
marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase; 
  d) susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţii; 
  e) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului. 
  Art.4 În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează: 
  3.1 autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.; 
  3.2 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunităţile locale în ansamblul lor; 
  3.3 caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la 
un sistem de iluminat; 
  3.4 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii 
produse de la una sau mai multe lămpi către exterior; 
  3.5 echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor 
serviciului de iluminat public furnizat; 
  3.6 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru 
asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de iluminat public în condiţii tehnico-economice şi de siguranţă 
corespunzătoare; 
  3.7 factor de menţinere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieţii 
sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specificate; 
  3.8 grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, 
într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public; 
  3.9 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a 
unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală; 
  3.10 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi 
altora asemenea; 
  3.11 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive; 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA 

 

 
 
 

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA 
 
 
 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 
 

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com 

Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395 

 



2 
 

  3.12 iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal; 
  3.13 iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră; 
  3.14 indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se 
stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de 
delegare de gestiune, în cazul nerealizării lor; 
  3.15 indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru care se 
stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de 
retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune, în cazul 
nerealizării lor; 
  3.16 întreţinere - ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de 
exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale 
instalaţiilor; 
  3.17 lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un 
gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori metalici; 
  3.18 lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la 
incandescenţă prin trecerea unui curent electric; 
  3.19 lămpi cu incandescenţă cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un 
mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare 
şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant; 
  3.20 lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu 
reflector, lămpi foto; 
  3.21 licenţa - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al 
serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu; 
  3.22 operator - persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea competentă; 
  3.23 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între 
sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al 
cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie; 
  3.24 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia 
energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat 
public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public; 
  3.25 raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime sau mai puţin, 
dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi iluminarea medie a căii de circulaţie de 
pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m; 
  3.26 reabilitare - ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care, fără 
modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut 
la începutul duratei de viaţă; 
  3.27 reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - ansamblu de posturi de transformare, cutii 
de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsură, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, 
cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 
  3.28 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflată 
sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, 
arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental-festiv; 
  3.29 sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care 
cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de 
transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 
kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către 
instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică; 
  3.30 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere logică în scopul 
realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii 
optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din 
construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: 
  - linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene; 
  - corpuri de iluminat, console şi accesorii; 
  - puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere; 
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  - echipamente de comandă, automatizare şi măsurare; 
  - fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, 
armături, utilizate pentru iluminatul public; 
  3.31 sursă de lumină/lampă - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile, produse 
prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau 
mecanice; 
  3.32 tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conţine, 
după caz, echipamentul de protecţie, comandă, automatizare, măsură şi control, protejat împotriva accesului 
accidental, destinat sistemului de iluminat public; 
  3.33 utilizatori - autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu 
acest scop în calitate de reprezentant al comunităţii locale; 
  3.34 C.N.R.I. - Comitetul Naţional Român de Iluminat; 
  3.35 C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat. 
    Art.4  (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat 
public  precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public 
intră în competenţa exclusivă a Consiliului Local al Orașului Ianca. 
   (2) Consiliul Local al Orașului Ianca asigură serviciul de iluminat public în gestiune directă prin Direcția 
Serviciilor Publice, instituție publică ce funcționează în directa subordonare a acestuia,  pe criterii de competitivitate 
şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a 
serviciului, stabiliţi prin  hotărâre de consiliu. 
   Art.5 (1) Sistemele de iluminat public sunt amplasate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
Unităţii Administrativ Teritoriale Ianca. 
     (2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi 
publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale. 
 Art.6 (1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini, la nivel local, indicatorii de performanţă prevăzuţi 
în prezentul regulament,  aprobaţi prin hotărâre de consiliu local. 
    Art.7 Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească, concomitent, următoarele condiţii de funcţionare: 
  a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
  b) adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale; 
  c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale, în calitatea lor de 
beneficiari ai serviciului; 
  d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat; 
  e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţii locale; 
  f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei 
electrice; 
  g) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale 
Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E.. 

  Capitolul  II 
       Desfăşurarea serviciului de iluminat public. 

  Secțiunea 1 
      Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public. 

  Art.8 Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiului: 
  a) autonomiei locale; 
  b) descentralizării serviciilor publice; 
  c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii; 
  d) responsabilităţii şi legalităţii; 
  e) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele; 
  f) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; 
  g) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei; 
  h) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale; 
  i) participării şi consultării cetăţenilor; 
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  j) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. 
  Art.9 Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru: 
  a) satisfacerea interesului general al comunităţii; 
  b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor; 
  c) protejarea intereselor beneficiarilor; 
  d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţii locale; 
  e) asigurarea dezvoltării durabile a unităţii administrativ-teritoriale; 
  f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale; 
  g) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor; 
  h) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii; 
  i) mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale; 
  j) crearea unui ambient plăcut; 
  k) creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului; 
  l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a 
infrastructurii aferente serviciului. 
  Art.10 În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de 
dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, Consiliul Local 
al Orașului Ianca  va urmări atingerea următoarelor obiective: 
  a) orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunităţii; 
  b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii 
Europene; 
  c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, 
respectiv de C.N.R.I.; 
  d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public; 
  e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente 
specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios; 
  f) promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public; 
  g) asigurarea, la nivelul localităţilor componente, a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de 
confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare; 
  h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor 
de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive 
şi a sărbătorilor legale sau religioase; 
  i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime; 
  j) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii Direcției Serviciilor Publice şi 
participarea cetăţenilor la acest proces; 
  k) promovarea metodelor moderne de management; 
  l) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului care 
lucrează în domeniu. 

  Secțiunea a 2-a 
     Documentaţie tehnică. 

  Art.11 (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării serviciului. 
              (2) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare 
a evidenţei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de 
instalaţii. 
             (3) Conducerea Direcției Serviciilor Publice răspunde de existenţa, completarea corectă şi păstrarea 
documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. 
            (4) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat 
arhitectural, iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente ale acestora se realizează 
în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile de 
reglementare din domeniile de competenţă; la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind 
protecţia şi conservarea mediului. 
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  Art.12 (1)  Consiliul Local al Orașului Ianca și Direcția Serviciilor Publice trebuie să deţină, să păstreze la 
sediul lor documentaţia pusă la dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locale, după caz, necesară 
desfăşurării în condiţii de siguranţă a serviciului de iluminat public și va actualiza permanent următoarele 
documente: 
  a) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire; 
  b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, 
actualizate cu toate modificările sau completările; 
  c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările; 
  d) studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările 
aflate în exploatare sau conservare; 
  e) cărţile tehnice ale construcţiilor; 
  f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora; 
  g) planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; 
  h) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, 
devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.; 
  i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 
  - procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 
  - procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, 
analiză şi încercări; 
  - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
  - procese-verbale de punere în funcţiune; 
  - procese-verbale de dare în exploatare; 
  - lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice; 
  - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a 
remedierilor; 
  j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform 
situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele 
pieselor de schimb; 
  k) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul, aferenţi tuturor instalaţiilor de iluminat public 
exploatate; 
  l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, 
întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale 
ale instalaţiilor; 
  m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau 
fiecărei activităţi; 
  n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; 
  o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de 
protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii; 
  p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în vigoare; 
  q) instrucţiuni privind accesul în instalaţii; 
  r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; 
  s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la 
lucru etc. 
  (2) Arhivarea se poate realiza şi în format digital. 
  Art.13 (1) Autoritatea administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii de iluminat public, precum şi Direcția 
Serviciilor Publice care a primit în gestiune directă serviciul de iluminat public au obligaţia să-şi organizeze o arhivă 
tehnică pentru păstrarea documentelor de bază.  
             (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele şi 
documentele aflate în arhivă. 
                 (3) Înstrăinarea sub orice formă a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhivă este 
interzisă. 
              (4) La încheierea activităţii Direcția Serviciilor Publice va preda pe bază de proces-verbal întreaga arhivă 
pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. 
              (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: 
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  a) data întocmirii documentului; numărul de exemplare originale; calitatea celui care a întocmit documentul; 
numărul de copii executate;  necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale 
documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea; data fiecărei revizii sau actualizări; 
calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat; data de la care documentul 
revizuit/actualizat a intrat în vigoare; lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul 
revizuit/actualizat; lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării. 
  Art.14 (1) Toate echipamentele trebuie să aibă fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect, din 
documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren 
certificate prin acte de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea. 
  (2) Pe durata exploatării, în fişele tehnice se trec, după caz, date privind: 
  a) incidentele sau avariile; echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei; 
incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;  reparaţiile efectuate pentru 
înlăturarea incidentului/avariei;  costul reparaţiilor accidentale sau planificate;  perioada cât a durat reparaţia, 
planificată sau accidentală;  comportarea în exploatare între două reparaţii planificate;  data scadentă şi tipul 
următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale); data 
scadentă a următoarei verificări profilactice;  buletinele de încercări periodice şi după reparaţii. 
  (3)  Separat, se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi 
capitale. 
  Art.15 (1) Toate echipamentele, precum şi conductele, barele electrice, instalaţiile independente, trebuie să fie 
numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în timpul exploatării. 
  (2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalaţiilor, 
cât şi schemele normale de funcţionare. 
  (3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren, iar numerotarea şi notarea 
din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform alineatului (1). 
  (4) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil. 
  Art.16 (1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a 
instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, să fie concise şi 
să conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi 
anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor. 
  (2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite 
specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie să cuprindă cel puţin: 
  a) îndatoririle, responsabilităţile şi competenţele personalului de deservire; 
  b) descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative; 
  c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de 
pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune); 
  d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor; 
  e) reguli de anunţare şi adresare; 
  f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea 
unui examen sau autorizarea; 
  g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii. 
  Art.17 (1) Direcția Serviciilor Publice, în calitatea sa de operator care desfăşoară una sau mai multe activităţi 
specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice 
interne. 
  (2) În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) se vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice 
interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va 
cuprinde, după caz, cel puţin: 
  a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale; 
  b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale, după caz: 
  - reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public; 
  - instalaţii de măsură şi automatizare; 
  - instalaţiile de comandă, semnalizări şi protecţii; 
  c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente; 
  d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor; 
  e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări; 
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  f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere. 
   
 
Secțiunea a 3-a 
  Îndatoririle personalului. 

  Art.18 (1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile aferente 
infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi 
executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. 
  (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi 
responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice 
interne. 
  (3) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor la exploatare şi 
execuţie, constau în: 
  a) supravegherea instalaţiilor; 
  b) controlul curent al instalaţiilor; 
  c) executarea de manevre; 
  d) lucrări de întreţinere periodică; 
  e) lucrări de întreţinere neprogramate; 
  f) lucrări de intervenţii accidentale. 
  Art.19 (1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, 
regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută, de regulă, fără 
întreruperea furnizării serviciului. 
              (2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării 
deteriorărilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare. 

 

  Secțiunea a 4-a 
      Analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor. 

  Art.20 (1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia,  vor fi 
întocmite proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de 
iluminat, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea 
activităţii de exploatare, întreţinere, reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. 
  (2) Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la: 
  a) defecţiuni curente; 
  b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice, indiferent dacă acestea sunt 
destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu; 
  c) incidentele şi avariile; 
  d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situaţii existente 
la un moment dat. 
  Art.21 (1) Deranjamentele din reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice sunt acele defecţiuni care 
conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de transport sau dintr-o reţea de 
distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea. 
  (2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau instalaţie, care nu 
influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexă. 
  Art.22 Se consideră incidente următoarele evenimente: 
  a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de 
durată, dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie; 
  b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 
minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii. 
  Art.23 Se consideră avarii următoarele evenimente: 
  a) întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore, cu 
excepţia celui arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv; 
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  b) întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv pe o 
perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte; 
  c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de 
iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 
24 de ore; 
  d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat, indiferent de efectul asupra 
beneficiarilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore; 
  e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbă categoria de 
încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în 
categoria avariei. 
  Art.24 (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor 
respective de către factorii de răspundere ai Direcției Serviciilor Publice împreună cu cei ai autorităţii administraţiei 
publice locale. 
  Art.25 (1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora. 
  (2) Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui să aibă următorul conţinut: 
  a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei; 
  b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor 
de la aceasta; 
  c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor; 
  d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor 
computerizate şi declaraţiilor personalului; 
  e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului; 
  f) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării; 
  g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau 
alte efecte; 
  h) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au 
funcţionat corespunzător; 
  i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente; 
  j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor; 
  k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau 
avarie; 
  l) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor 
constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente; 
  m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi 
responsabilităţilor. 
  Art.26 (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit "fişă de 
incident".  
  Art.27 (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa 
statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă. 
  (2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează.  

Secțiunea a 5-a 
  Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor. 

  Art.28 (1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii 
acestuia, Direcția Serviciilor Publice va întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în 
instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public. 
  (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. 
  Art.29 Manevrele în instalaţii se execută pentru: 
  a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de 
necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de 
funcţionare, reducerea pierderilor etc. având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel, denumite manevre 
curente; 
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  b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent 
sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau 
probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate; 
  c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de 
instalaţii executate, cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor. 
  Art.30 (1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile 
cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de 
executare a manevrei. 
  (2) Manevrele trebuie concepute astfel încât: 
  a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora; 
  b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii; 
  c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin 
instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra; 
  d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se 
execută manevra, cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al 
siguranţei în exploatare; 
  e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa 
simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii 
directe de către responsabilul de manevră; 
  f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii; 
  g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie urmată de verificarea 
realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător. 
  Art.31 Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în continuare foaie 
de manevră, care trebuie să conţină: 
  a) tema manevrei;  scopul manevrei;  succesiunea operaţiilor;  notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea 
operaţiilor;  persoanele care execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor. 
  Art.32 (1) Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de 
operator, care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi tehnico-administrativ. 
  (2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic. 
  (3) În funcţie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra 
care se efectuează. 
  (4) Foaia de manevră întocmită, verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există 
aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalaţia sau ansamblul de instalaţii în cauză, conform 
procedurilor aprobate. 
  (5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile 
aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor. 
  (6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizată astfel 
încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici să nu se întârzie 
admiterea la lucru. 
  Art.33 (1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în 
evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operaţiilor executate, a confirmărilor făcute, toate 
acestea operându-se în foaia de manevră. 
  (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidenţele operative ale instalaţiei executarea acestora 
conform foii de manevră, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă, configuraţia etc., în care s-au adus 
echipamentele respective, precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea 
echipamentelor, instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii. 

  Secțiunea a 6-a 
      Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public. 

  Art.34 (1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică, străzi, trotuare, 
pieţe, intersecţii, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub şi supraterane. 
  (2) Iluminatul public se va realiza de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă 
presiune pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. Pentru anumite căi de circulaţie înguste, 
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din zonele declarate istorice ale localităţilor, unde se doreşte o redare foarte bună a culorilor, se pot utiliza surse de 
lumină/lămpi cu sodiu la înaltă presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare caldă 
[T(c) = 2700 K]. 
  (3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări, cu excepţia căilor de 
circulaţie declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumină/lămpi cu incandescenţă pentru 
păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte a fi scos în evidenţă. 
  (4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor 
pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI. 
  (5) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de funcţionare a 
acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime. 
  Art.35 (1) În zonele urbane, corpurile de luminat se amplasează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, 
dacă condiţiile tehnice nu permit, pe clădiri, cu acordul proprietarilor. 
  (2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distribuţie 
directă, semidirectă sau directă-indirectă, după caz. 
  (3) Din motive estetice şi de securitate, reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de regulă 
subteran şi numai în cazuri particulare, când condiţiile tehnice nu permit, aerian. 
  (4) În cazul alimentării cu energie electrică prin reţea subterană, corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi 
racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică în unul dintre următoarele moduri: 
  a) prin manşon de derivaţie, montat la baza fiecărui stâlp; 
  b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire, montată la baza fiecărui stâlp, 
prevăzându-se şi asigurarea locală a derivaţiei. 
  Art.36 Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile 
tehnice, care trebuie să fie conforme cu: 
  a) destinaţia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic; 
  b) condiţiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie; 
  c) condiţiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la reţea; 
  d) protecţia împotriva electrocutării; 
  e) condiţiile de exploatare - vibraţii, şocuri mecanice, medii agresive; 
  f) randamentul corpurilor de iluminat; 
  g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat; 
  h) cerinţele estetice şi arhitecturale; 
  i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere; 
  j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere. 
  Art.37 (1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă, 
optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi, luându-se în 
calcul luminanţele sau iluminările, după caz, şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de 
iluminat utilizate. 
  (2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel: 
  a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct; 
  b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe 
sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri). 
  Art.38 1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui 
scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic 
corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu contractul 
care reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat 
public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate, încheiat între Direcția Serviciilor 
Publice şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. 
  (2) În zonele cu arhitectură specială, iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor 
utilizatorului. 
  Art.39 Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de: 
  a) tipul corpului de iluminat; 
  b) importanţa căii de circulaţie pe care se montează; 
  c) tipul stâlpului; 
  d) cerinţele de ordin estetic impuse. 
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  Art.40 Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerinţe estetice şi arhitecturale, se va 
face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte, conform înţelegerilor 
dintre utilizator şi operator. 
  Art.41 (1) De regulă, programul de funcţionare va fi asigurat prin comandă automată de conectare/deconectare 
a iluminatului public. 
  (2) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de: 
  a) longitudinea localităţii; 
  b) luna calendaristică; 
  c) ora oficială de vară; 
  d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar, corelat cu condiţiile meteorologice. 
  Art.42 În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o altă instalaţie 
de transport sau distribuţie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va fi realizată prin 
utilizarea uneia dintre următoarele soluţii: 
  a) acţionare manuală, prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de 
transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice; 
  b) acţionare automată, prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei de iluminat 
seara şi dimineaţa, în cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a 
energiei electrice; 
  c) acţionare automată individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează fiecare corp de 
iluminat. Această variantă va fi utilizată în mod deosebit pentru corpurile de iluminat amplasate în puncte izolate. 
  Art.43 (1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor respecta 
dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de introducere pe piaţă a 
acestora, asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi economisirea acesteia. 
  (2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-
se uniformitatea iluminatului în limitele normate. 
  (3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere la acele 
instalaţii de iluminat public care necesită această operaţiune. 
  Art.44 (1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată, cu funcţionare 
radială. Punctele de separaţie se amenajează în tablouri (nişe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor 
învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor. 
  (2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate. 
  (3) Linia electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie, care 
poate fi: 
  a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune; 
  b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană; 
  c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană. 
  (4) Pe căi de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat 
public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată, care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică 
de alimentare a consumatorilor casnici. 
  (5) Pe căi de circulaţie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat 
public se realizează cu reţea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public, 
menţinându-se uniformitatea luminanţei sau iluminării. 
  (6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se pot monta stâlpi de înălţime mică între 3 şi 6 m. 
  (7) În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran. 
  Art.45 (1) În cazul existenței mai multor puncte de alimentare a reţelei sistemului de iluminat public, se vor 
realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvenţial, urmărindu-
se obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului. 
  (2) Direcția Serviciilor Publice împreună cu furnizorul de energie electrică vor stabili numărul maxim de 
conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului. 
  Art.46 (1) În sistemele de iluminat public, protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de 
protecţie, conform standardelor în vigoare. 
  (2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la 
pământ. 
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  (3) Instalaţia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca 
valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ, măsurată în orice punct al reţelei de nul, să fie de maximum 4 Ω. 
  (4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul. 
  (5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante: 
  a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecţie, special destinat acestui scop, şi care va însoţi 
conductele electrice de alimentare; 
  b) conectarea la instalaţia de legare la pământ la care este legat nulul reţelei. 
  (6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din 
conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între 
costurile de investiţii şi cele de exploatare. 
  Art.47 (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de 
iluminat, de importanţa căii de circulaţie pe care se montează, de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi 
estetic impuse. 
  (2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un 
grad de protecţie de minimum IK 08. 
  (3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă, prin curăţarea periodică a corpurilor 
de iluminat, conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu 
scadă sub valorile admise între două operaţiuni succesive de întreţinere. 
  (4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării, după caz, pe suprafaţa 
căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare, în funcţie de varianta de amplasare a 
corpurilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR 13433:1999. 

Secțiunea a 7-a 
  Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi. 

  Art.48 (1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării 
unui iluminat corespunzător, autoritatea administraţiei publice locale trebuie să aibă măsuraţi parametrii 
luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate. 
  (2) Autoritatea administraţiei publice locale este direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici 
stabiliţi prin prezentul regulament, având ca referinţă şi standardul SR 13433:1999. 
  Art.49 (1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare 
siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de 
circulaţie şi a zonei adiacente. 
  (2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi 
naţionale, în funcţie de nivelul de luminanţă, cu excepţia intersecţiilor mari şi a sensurilor giratorii, care se vor 
dimensiona în funcţie de iluminare. 
  (3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator, la preluarea serviciului, 
la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic, pe parcursul exploatării. 
  (4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă, după caz, realizat de sistemul de iluminat public 
se asigură prin programul de întreţinere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor 
de iluminat. 
  (5) Parametrii cantitativi sunt: a) nivelul de luminanţă, pentru căile de circulaţie auto; nivelul de iluminare, 
pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete. 
  (6) Parametrii calitativi sunt: 
  a) uniformitatea pe zona de calcul; 
  b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic. 
  Art.50 (1) Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 
50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecţie, având ca referinţă standardul SR 13433:1999. 
  (2) Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să 
fie cu 50% mai ridicat faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, având ca referinţă standardul SR 13433:1999. 
  (3) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile 
intersecţiilor. 
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  (4) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor 
de iluminat pe căile de circulaţie principale în faţa căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează, acest 
mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră. 
  Art.51 (1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părţii 
carosabile a căii de circulaţie respective, potrivit factorului "raport de zonă alăturată" rezultat din proiectare, având 
ca referinţă standardul SR 13433:1999. 
  (2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel 
de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. 
  Art.52 (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al 
căii de circulaţie respective, evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator. 
  (2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care 
prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de 
vehicule sau a pietonilor. 
  (3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau 
amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat. 
  (4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de 
circulaţie. 
  (5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut. 
  (6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie, în perioada în care este 
necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat nivelul de luminanţă menţionat la alin. (1) se poate mări până la 
100%. 
  Art.53 (1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi 
luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi 
economic. 
  (2) Înălţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor 
de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora, astfel încât să se asigure 
uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire. 
  (3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea 
schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea stâlpilor existenţi, 
supraînălţarea celor existenţi, modificarea fluxului luminos, montarea unor stâlpi suplimentari, modificarea gradului 
de concentrare a distribuţiei luminoase, astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire. 
  (4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile de iluminat se 
montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare. 
  (5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care 
trebuie să prevină fenomenul de orbire. 
  (6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de 
circulaţie rutieră. 
  (7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreţinere şi 
arhitecturale. 
  (8) În funcţie de tipul corpului de iluminat, distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie de înălţimea 
de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să 
se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km, având ca referinţă standardul SR 
13433:1999. 
  Art.54 (1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparţinând sistemelor de iluminat 
rutier, sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale străzii, se va adopta o soluţie de iluminat 
corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit 
încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre 
puternice generatoare de insecuritate şi disconfort. 
  (2) În funcţie de vegetaţia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales, 
corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, 
coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos. 
  Art.55 Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se 
realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu 
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producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală, asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea 
necesară. 
  Art.56 (1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin 
amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor; coronamentul arborilor trebuie să nu modifice 
distribuţia fluxului luminos, iar vegetaţia trebuie ajustată periodic. 
  (2) În cazul arborilor de înălţime mică, se va utiliza distribuţia axială a corpurilor de iluminat. 
  (3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor 
ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă. 
  (4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip axial. 
  (5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o 
înălţime de 3-6 m de la sol. 
  Art.57 (1) Pe căile de circulaţie, nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în 
mod distinct, în timp util şi cu siguranţă. 
  (2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi 
fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0,2-0,5. 
  (3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat, 
luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat, asigurându-se 
factorul de menţinere stabilit în caietul de sarcini. 
  Art. 58 (1) Operatorul serviciului de iluminat public are obligaţia de a executa modificările necesare în sistemul 
de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR 
13433:1999. 
  (2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie, uniformitatea generală a luminanţei, indicele de prag, 
uniformitatea longitudinală a luminanţei, raportul de zonă alăturată, luminanţa zonei de acces, raportul dintre 
luminanţă la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces, luminanţa zonei de tranziţie, luminanţa zonei 
interioare, luminanţa zonei de ieşire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după 
caz, vor avea valori cu referinţă la standardul SR 13433:1999 pentru: 
  a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria căi de circulaţie destinate traficului rutier; 
  b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc; 
  c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor pentru biciclete. 
  (3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în 
prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punctul de vedere 
al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat şi al poziţionării 
acestora faţă de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor 
reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public. 
  (4) Autoritatea administraţiei publice locale eliberează autorizaţia de construire pentru montarea firmelor 
luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de 
iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei. 
  (5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile agenţilor 
economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autorităţii administraţiei publice 
locale, care va verifica dacă modul în care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat şi/sau puterea 
acestuia poate să producă fenomenul de orbire al participanţilor la trafic în localităţi, în zonele în care nu se 
realizează iluminat public şi mai ales în afara acestora. 
  Art.59 (1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei pe suprafaţa căii de 
circulaţie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi, având ca 
referinţă standardul SR 13433:1999. 
  (2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se realizează 
iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri: 
  a) unilateral; 
  b) bilateral alternat; 
  c) bilateral faţă în faţă; 
  d) axial; 
  e) central; 
  f) catenar. 
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  Art.60 (1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în clasele 
sistemului de iluminat, în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie, de intensitatea traficului rutier şi de 
dirijarea circulaţiei rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare şi standardele naţionale. 
  (2) În mediul rural, căile de circulaţie principale, cu excepţia drumurilor naţionale, se pot asimila, din punct de 
vedere al valorilor parametrilor luminotehnici, cu căile de circulaţie cu trafic mediu, iar căile de circulaţie secundare 
se pot asimila cu căile de circulaţie cu trafic foarte redus. 
  (3) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont ca durata de bună 
funcţionare să fie de cel puţin 10.000 de ore, cu excepţia cazurilor în care se doreşte o redare foarte bună a 
culorilor. 

 
 
 
 
Secțiunea a 8-a 
  Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public. 

  Art.61 Pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare, următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexă la 
hotărârea de dare în administrare: 
  a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu: 
  - posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public; 
  - traseul reţelei; 
  - punctele de conectare/deconectare a iluminatului public; 
  - schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului; 
  - amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului şi puterii lămpii; 
  - locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de alimentare, 
numărului lămpilor şi a puterii totale consumate; 
  b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public, împărţită 
pe categorii de căi de circulaţie, conform prevederilor art. 77, care trebuie să cuprindă: 
  - denumirea; 
  - lungimea şi lăţimea; 
  - tipul de îmbrăcăminte rutieră; 
  - modul de amplasare a corpurilor de iluminat; 
  - tipul reţelei electrice de alimentare; 
  - punctele de alimentare şi conectare/deconectare; 
  - tipul corpurilor de iluminat, numărul acestora şi puterea lămpilor; 
  - tipul şi distanţa dintre stâlpi, înălţimea de montare şi unghiul de înclinare a corpurilor de iluminat; 
  c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul şi avizele 
obţinute; 
  d) procesele-verbale de recepţie, însoţite de certificatele de calitate. 
  Art.62 Operaţiile de exploatare vor cuprinde: 
  a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a 
instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea 
comportării în timp a instalaţiilor; 
  b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic 
pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop 
asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată; 
  c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin 
care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor 
şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător. 
  Art. 63 În cadrul lucrărilor operative se vor executa: 
  a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii; 
  b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în 
vederea executării unor lucrări; 
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  c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente; 
  d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare; 
  e) analiza stării tehnice a instalaţiilor; 
  f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat; 
  g) supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie; 
  h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi 
torenţiale, viscol, formarea de chiciură; 
  i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite; 
  j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public; 
  k) intervenţii ca urmare a unor sesizări. 
  Art.64 Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu 
respectarea procedurilor specifice de: 
  a) admitere la lucru; 
  b) supravegherea lucrărilor; 
  c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei; 
  d) control al lucrărilor. 
  Art.65 În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii: 
  a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.); 
  b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare; 
  c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public. 
  Art.66 (1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionări se lucrează 
cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune. 
  (2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii: 
  a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală); 
  b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune; 
  c) verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. 
  Art.67 La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se vor 
realiza următoarele operaţii: 
  a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare; 
  b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte; 
  c) înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie; 
  d) refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul. 
  Art.68 La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele 
operaţii: 
  a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine; 
  b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi; 
  c) verificarea ancorelor şi întinderea lor; 
  d) verificarea stării conductoarelor electrice; 
  e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul; 
  f) îndreptarea, după caz, a consolelor; 
  g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte; 
  h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul; 
  i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecţie la armătura 
stâlpului, legătura la priza de pământ etc.); 
  j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ. 
  Art.69 Reparaţiile curente se execută la: 
  a) corpuri de iluminat şi accesorii; 
  b) tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare; 
  c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public. 
  Art.70 În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele: 
  a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea şi 
culoarea aparentă; 
  b) ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecţie 
vizuală şi a interiorului corpului de iluminat; 
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  c) înlăturarea cuiburilor de păsări; 
  d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate 
sau cu izolaţie necorespunzătoare; 
  e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică; 
  f) înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare. 
  Art.71 În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se 
execută următoarele: 
  a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor; 
  b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei; 
  c) verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele iniţiale 
(prevăzute în proiect); 
  d) verificarea şi strângerea contactelor; 
  e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare; 
  f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul; 
  g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea 
unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei. 
  Art.72 În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se 
execută următoarele lucrări: 
  a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă tensiune şi alte 
obiective; 
  b) evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de 
coexistenţă; 
  c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului 
luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public; 
  d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea măsurilor de 
consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor; 
  e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi; 
  f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor; 
  g) repararea ancorelor şi întinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc, strângerea 
şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie; 
  h) verificarea stării conductoarelor electrice; 
  i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune, 
precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolaţiei; 
  j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legătura; 
  k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este 
deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate; 
  l) la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, 
fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp; 
  m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau 
corodate şi dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, 
iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră; 
  n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor 
conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se va măsura 
rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va măsura şi se va reface priza de pământ, 
având ca referinţă STAS 12604:1988; 
  o) în cazul în care, la verificarea săgeţii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul 
de săgeţi, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare. 
   

Capitolul III 
  Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de iluminat public. 

  Art.73 Drepturile şi obligaţiile Direcției Serviciilor Publice, operator al serviciului de iluminat public se prevăd 
în: 
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  a) regulamentul serviciului; 
  b) hotărârea de dare în administrare ; 
  Art. 74 Direcția Serviciilor Publice, operator al serviciului de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de 
uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată, aparţinând,  unităţii administrativ-
teritoriale Ianca, după cum urmează: 
  a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public; 
  b) servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public; 
  c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional. 
  Art.75  Direcția Serviciilor Publice, operator al serviciului de iluminat public are următoarele obligaţii: 
  a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; 
  b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de 
iluminat public; 
  c) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare.  
  d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public, stabiliţi de Consiliul 
Local al Orașului Ianca în regulamentul serviciului.  
  e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini şi hotărârii de dare 
în administrare.  
  f) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi C.N.R.I. informaţiile solicitate şi să asigure 
accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public; 
  g) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de 
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de 
lucrări sau de bunuri; 
  h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ 
corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condiţiile meteorologice le 
permit; 
  i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi. 
  Art.76 (1) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în 
regulamentul serviciului de iluminat public. 
  Art.77 Direcția Serviciilor Publice, operator al serviciului de iluminat public are următoarele drepturi: 
  a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, 
inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării 
termenului de plată a facturilor; 
  b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public; 
  c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii; 
  d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru aprobate de 
A.N.R.S.C.; 
  e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 
  Art.78 (1) Utilizator al serviciului de iluminat public este Unitatea Administrativ-teritorială a Orașului Ianca.  
  Art.79 Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor 
membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi persoane juridice, în mod nediscriminatoriu. 
  Art.80 Consiliul Local al Orașului Ianca în calitate de utilizator al  serviciului de iluminat public are următoarele 
drepturi: 
  a) să aplice clauzele sancţionatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în 
administrare sau  prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acesteia; 
  b) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private 
afectate serviciului; 
  c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat  
  d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de 
operator pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă; 
  e) să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare în situaţia în care operatorul nu asigură 
indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat; 
  f) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator; 
  g) să îşi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de iluminat 
public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare. 
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  Art.81 Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi: 
  a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice; 
  b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informaţi periodic 
despre: 
  - starea sistemului de iluminat public; 
  - planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public; 
  - planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public; 
  - stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public; 
  - tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia; 
  - eficienţa măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, creşterea securităţii 
individuale şi colective şi altele asemenea; 
  c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului 
de iluminat public. 
  Art.82 Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a 
respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plată 
stabilite sub formă de taxe locale. 
  

 

 

 

 

 Capitolul IV 
  Indicatori de performanţă. 

  Art.83 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de  Direcția Serviciilor Publice  în 
asigurarea serviciului de iluminat public. 
  (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, 
avându-se în vedere: 
  a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
  b) adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale; 
  c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale, în calitatea lor 
de utilizatori ai serviciului; 
  d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale; 
  e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice; 
  f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naţionale în acest 
domeniu. 
  Art.84 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi: 
  a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public; 
  b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat; 
  c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a 
problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; 
  d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public; 
  e) creşterea gradului de siguranţă rutieră; 
  f) scăderea infracţionalităţii. 
  Art.85 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure: 
  a)  gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale; 
  b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii 
serviciului efectuate; 
  c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor, organelor de poliţie şi gardienilor publici şi soluţionarea 
acestora; 
  d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi 
atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii: 
  - modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; 
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  - calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de 
delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu; 
  - modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a 
sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii; 
  - modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public; 
  - stadiului de realizare a investiţiilor; 
  - modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice. 
  Art.86 Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în anexa 
care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru. 
   
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa nr.1 
La regulamentul serviciului de iluminat public. 
 

Nr 
crt 

 

Indicatori de performanță         Trimestrial To 
tal 
   
an 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

1 INDICATORI  DE  PERFORMANȚĂ  GENERALI      

1.1 Calitatea serviciilor prestate      

   a)    numărul de reclamații privind disfuncționalitățile iluminatului public pe 
tipuri de iluminat – stradal, pietonal, ornamental: 

10 12 12 10 44 

 - stradal 6 8 8 4 26 

 - pietonal 3 4 4 5 16 

 - ornamental 1 0 0 1 2 

 a)   b)    numărul de constatări de nerespectare a calității iluminatului public  
b) constatate de autoritatea administrației publice locale, pe tipuri de iluminat: 
c) – stradal 
d) – pietonal 
e) – ornamental  
f)  

6 
 
 
3 
2 
1 

5 
 
 
2 
3 
0 

4 
 
 
2 
2 
0 

10 
 
 
5 
5 
0 

25 
 
 
12 
12 
1 
 

   c)    numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare. 20 15 15 10 60 

   d)   numărul de reclamații și notificări justificate de la punctele a,b și c 
rezolvate în 48 de ore 

18 14 15 10 57 

   e) numărul de reclamații și notificări justificative de la punctele a,b și c 
rezolvate  
în 5 zile lucrătoare. 

2 1 0 0 3 

1.2 Întreruperi și limitări în furnizarea serviciului de iluminat      

1.2.1 Întreruperi accidentale datorate operatorului.      

 a) numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat- 10 10 15 15 50 
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stradal 
pietonal 

b) numărul de străzi, alei afectate de întreruperile neprogramate 
c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat- stradal 

- pietonal 
 

 

 
8 
2 
5 
2 h 

 
7 
3 
2 
1h 

 
10 
5 
1 
1h 

 
12 
3 
0 
0 

 
37 
13 
8 
4h 

1.2.2 Întreruperi programate      

 a) numărul de întreruperi programate, anunțate utilizatorilor, pe tipuri 
de iluminat- stradal,  
                    - pietonal  

0 
0 
0 
 

6 
3 
3 

8 
5 
3 

6 
5 
1 

20 
13 
7 

       

    b)  numărul de străzi, alei afectate de întreruperile programate  
 

5 3 4 3 
 

15 

    c) durata medie a întreruperilor programate 2h 2h 8h 10h 22h 

 d) numărul de întreruperi programate, care au depășit perioada de 
întrerupere programată, pe tipuri de iluminat 
- stradal 
- pietonal 
- ornamental  

2 
 
 
1 
 
1 

0 
 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
0 

2 
 
 
 
 
2 

4 
 
 
1 
 
3 

1.2.3 Întreruperi neprogramate datorate utilizatorilor      

 a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de 
obiecte aparținând sistemului de iluminat public; 

1 2 3 0 6 

 b) durata medie de remediere și repunere în funcțiune pentru întreruperi 2h 3h 3h - 8h 

 

 

      

1.3  Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau 
beneficiarilor instalațiilor de iluminat public 

     

 a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu 
răspunsul operatorului 

5 5 5 5 20 

 b) procentul din sesizări la care s-a răspuns în termen de 30 de zile. 90 100 85 100  

       

2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI       

2.1 Indicatori de performanță garantați prin licență.      

 a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către  
operator a obligațiilor din licență 

1 1 0 0 2 

 b) numărul de încălcări a obligațiilor operatorului rezultate din analizele și 
controalele ANRSC și modul de soluționare pentru fiecare caz de 
încălcare a acestor obligații. 

0 0 0 0 0 

       

       

       

 
 
 
 
 
                                                                            Director  executiv, 
                                                                        Ing.Dumitrache Anca 
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CAIET DE SARCINI                                                                 Anexa nr.2 la HCL 58/27.07.2017 

 

al serviciului de iluminat public 

aria administrativ – teritorială Ianca,  judeţul Brăila 

 

 

 

    Obiectul caietului de sarcini. 
 
    Art.1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat public, stabilind 
nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și 
siguranță. 
    Art.2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în 
vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public, organizat în aria 
administrativ teritorială Ianca, jud.Brăila, în gestiune directă. 
   Art.3 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificăţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la 
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, 
terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele specifice sau altele 
asemenea. 
  (2) Specificaţiile tehnice se referă şi la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi 
condiţiile de recepţie a lucrărilor, tehnici, procedee şi metode de exploatare şi întreţinere, precum şi la alte 
condiţii cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative şi reglementările specifice realizării serviciului de 
iluminat public. 
  (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi 
stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii şi realizării 
serviciului de iluminat public. 
   

  

 Cerinţe organizatorice minimale. 

   Art.4  Direcția Serviciilor Publice Ianca, administrator al serviciului de iluminat public va asigura: 

  a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, 
protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea 
incendiilor; 
  b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea 
instalaţiei şi specificul locului de muncă; 
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  c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare a 
serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de iluminat public; 
  d) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de iluminat public; 
  e) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi 
accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile legii; 
  f) creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de 
producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii, energie electrică şi prin modernizarea acestora; 
  g) prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale Ianca  
  h) personal de intervenţie operativă; 
  h) înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor; 
  i) analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi stabilirea operativă a 
măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipă; 
  j) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică şi 
pentru raţionalizarea acestor consumuri; 
  k) realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea economică a 
instalaţiilor de iluminat public; 
  l) statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora; 
  m) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute 
de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor; 
  n) lichidarea operativă a incidentelor; 
  o) funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 
  p) evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public; 
  r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcţionarea cât mai bună a 
instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de operare; 
  s) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi şi aprobarea 
acestora de către administraţia publică locală; 
  t) executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea 
economică şi siguranţa în exploatare; 
  ț) elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea acestora de 
către administraţia publică locală; 
  u) corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile de investiţii şi 
reparaţii a celorlalţi furnizori de utilităţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare urbanistică ale 
administraţiei publice locale; 
  v) iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea 
performanţelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public; 
  x) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate 
prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare; 
  y) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare 
comunitară, după caz. 
     Art.5 Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de 

serviciului de iluminat public, elaborat în condițiile legii. 
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  Sistemul de iluminat public. 

  Art.6  Direcția Serviciilor Publice  are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, a 
sistemului de iluminat public, în aria administrativ-teritorială  Ianca . 
  Art.7   Posturile de transformare care alimentează cu energie electrică instalaţiile de iluminat public şi 
cele disponibile sunt prezentate în anexa nr. 1 (tabelul nr.1).   
  Art.8   Componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice care alimentează instalaţiile de iluminat 
public sunt prezentate în anexa nr. 2 (tabelul nr.2). 
  Art.9  Planul de situaţie cu amplasarea componentelor sistemului de iluminat este prezentat în anexa 
nr. 3 (tabelul nr.3). 
  Art.10 Instalaţiile electrice aferente instalaţiilor de iluminat cu schemele monofilare: branşamente, 
instalaţii de forţă, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsură şi control, puncte de 
aprindere etc. sunt prezentate în anexa nr. 4 . 
  Art.11  Clasificarea căilor de circulaţie şi caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa nr. ... (se trece 
numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 3, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu 
datele necesare identificării căilor de circulaţie). 
  Art.12  Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat în anexa nr. 5 (se trece numărul anexei care se va 
completa cu datele din tabelul nr. 4, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu datele necesare identificării 
căilor de circulaţie). 
  Art.13 Inventarul zonelor de risc, altele decât tunelurile şi podurile este prezentat în anexa nr. 6 
  Art.14 Schemele de acţionare şi de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea iluminatului sunt 
prezentate în anexa nr. 7  
  Art.15 Documentaţia tehnică pentru arterele de circulaţie prevăzute sau nu cu sisteme de iluminat 
public, cu precizarea categoriei arterei de circulaţie, denumirea arterei/străzii, lungimea acesteia, modul de 
realizare a iluminatului, tipul reţelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat şi puterea lămpilor utilizate, 
tipul stâlpilor şi distanţa dintre aceştia, înălţimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul armăturilor 
pentru montarea corpurilor de iluminat. 
  Art.16 Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii în evidenţă a unor  obiective de importanţă 
publică sau culturală pentru comunitatea locală, sunt prezentate în anexa nr. 7  
  Art.17 Căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor sunt prezentate în anexa nr. 8  
        Art.18 Parcurile, spațiile de agrement, piețele și altele asemenea sunt prezentate în anexa nr. 9           
  Art.19 Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze: 
  a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de 
transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat; 
  b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului; 
  c) controlul calităţii serviciului asigurat; 
  d) întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 
  e) menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public; 
  f) măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public; 
  g) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări 
economice şi în condiţii de siguranţă; 
  h) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
  i) funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate; 
  j) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
  k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau 
asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, în condiţiile legii; 
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  l) funcţionarea pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor 
specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public; 
  m) menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea 
sistematică a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor 
capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente; 
  n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificăţi în regulamentul serviciului; 
  o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de schimb, prin aplicarea 
procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri; 
  p) dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficienţă a sistemului de iluminat public în conformitate cu 
programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu programele proprii aprobate 
de autoritatea administraţiei publice locale; 
  q) un sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind orice 
problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de 
performanţă ai serviciilor de iluminat; 
  r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru 
îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public; 
  s) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă aprobaţi pentru serviciul de iluminat public se 
va face de către operator pe baza unei proceduri specifice; 
  ş) instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce 
privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 
de zile calendaristice de la data încredinţării serviciului de iluminat public va prezenta autorităţii 
administraţiei publice locale modul de organizare a acestui sistem; 
  t) informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce se vor 
efectua la sistemul de iluminat public. 

Anexa nr.1                                   Posturi de transformare 
 

Nr. 
crt 

Post  de transformare iluminat public Distanță asigurată, KM 

1 PTA  IANCA 4   3,29 

2 PTA LICEU ”Constantin Angelescu” 3,52 

3 PTA IANCA 3 4,32 

4 PTA IANCA 2 3,92 

5 PTA Str. Nicolae Oncescu 1,20 

6 PTZ Str. Morii 3,05 

7 PTZ 78 IANCA -BLOCURI 6,80 

8 PTZ B1-B2 2,50 

9 PTA UM IANCA 0,91 

10 PTA OPRIȘENEȘTI 5,00 

11 PTA TÂRLELE - FILIU 5,00 + 5,00 

12 PTA BERLEȘTI 6,00 

13 PTA PERIȘORU 5,5 + 4,5 

14 PTA PLOPU 14,5 
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Anexa nr.2      Plan de situație privind aria administrativ – teritorială cu sistem de iluminat public existent. 
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Anexa nr.3                                 Componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează  
                                                                            instalațiile de iluminat public 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire componente rețea de distribuție iluminat public Număr componente rețea 

1 Puncte de aprindere 14 

2 Cutii de distribuție da 

3 Linie electrică de joasă tensiune subterană/aeriană da 

4 Stâlpi iluminat 1300 

5 Consola  da 

6 Corpuri de iluminat 1300 

7 Clemă limită de proprietate 1300 

   

 
Anexa nr.4                           Clasificarea căilor de circulație din aria administrativ – teritorială a Orașului Ianca 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire cale de circulație – iluminat public Lungime, ml 

1 DN 2B -  zona Ianca   3 826,00 

2 DN 2B – DC 37 Ianca  - Plopu   2 832,00 

3 DN 2B Ianca – Oprișenești    4 452,00 

4 DC 35 Ianca - Berlești   5 441,00 

5 DC 36 Perișoru – Târlele Filiu   6 162,00 

6 Străzi interioare Ianca 19 957,16 

7 Străzi interioare Plopu 12 352,38 

8 Străzi interioare Berlești   7 270,03 

9 Străzi interioare Oprișenești   5 853,74 

10 Străzi interioare Perișoru   8 131,12 

11 Străzi interioare Târlele Filiu 12 044,58 

 
 
Anexa nr.5     Inventarul corpurilor de iluminat public 
 

Nr. 
Crt. 

Tipul corpurilor de iluminat Număr corpuri de iluminat 

1 MALAGA 70 WATT SOD  1 300 buc 
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Anexa nr.6        Inventarul zonelor de risc 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire zonă de risc 

1 Intersecție DN 2B – Str. Gării/Str. Sărățeni 

2 DN 2B – Liceul ”Constantin Angelescu” 

3 DN 2B – Liceul ” Nicolae Oncescu” 

4 Intersecție DN 2B – Str. Parcului/Piața agroalimentară 

5 Școala Gimnazială Plopu 

6 Școala Gimnazială Perișoru 

7 Scoala Gimnazială Oprișenești 

 
Anexa nr.7 Documentație tehnică privind arterele de circulație  cu sisteme de iluminat public – zona Ianca 
 
 

Nr. 
crt 

Categoria arterei 
de circulație 

Denumirea străzii Lungimea 
Străzii,ml 

Tipul corpurilor 
de iluminat 

Număr 
stâlpi de 
iluminat 

1 Drum național Calea Brăilei 3826 Malaga 70 watt 150 

2 Drum județean Sărățeni 2788 Malaga 70 watt 31 

3 Stradă interioară Morii 1008 Malaga 70 watt 14 

4 Stradă interioară Primăverii 1897 Malaga 70 watt 32 

5 Stradă interioară Teilor 1302 Malaga 70 watt 12 

6 Stradă interioară Salcâmilor 764 Malaga 70 watt 14 

7 Stradă interioară Viilor 980 Malaga 70 watt 16 

8 Stradă interioară Rozelor 1540 Malaga 70 watt 39 

9 Stradă interioară Zorilor 506 Malaga 70 watt 14 

10 Stradă interioară Aviatorilor 993 Malaga 70 watt 12 

11 Stradă interioară Mecanizatorilor 562 Malaga 70 watt 8 

12 Stradă interioară Salcâmilor 764 Malaga 70 watt 14 

13 Stradă interioară Albinei 287 Malaga 70 watt 7 

14 Stradă interioară Stadionului 569 Malaga 70 watt 9 

15 Stradă interioară Castanilor 299 Malaga 70 watt 4 

16 Stradă interioară Câmpului 287 Malaga 70 watt 12 

17 Stradă interioară Parcului  852 Malaga 70 watt 12 

18 Stradă interioară Gării 844 Malaga 70 watt 20 

 
Obs. Căile de circulație prezente în anexa nr.7 sunt destinate și traficului pietonal. 
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Anexa nr.8  Parcuri și spații de agrement. 
 

Nr. 
crt 

Denumire spațiu de agrement 

1 Parc orășenesc Ianca 

2 Parc Oprișenești cu spațiu de joacă pentru copii 

3 Parc Perișoru cu spațiu de joacă pentru copii 

4 Spațiu de joacă pentru copii zona blocuri D  

5 Spațiu de joacă pentru copii zona blocuri F 

6 Spațiu de joacă pentru copii zona blocuri A 

7 Spațiu de joacă pentru copii Calea Brăilei 

  

 
 
 
 
                                                                            Director  executiv, 
                                                                         Ing.Dumitrache Anca 



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA 

DIRECȚIA  SERVICIILOR  PUBLICE                                                                         
       România,815200 Brăila,Ianca, Str. Gării nr.6 

    Tel/fax 40-239-668806; dsp_ianca@yahoo.com 

                     CF  RO 13985051 
                               

                                               Raport de necesitate  
                  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
                                                       iulie 2017 
 
      Direcţia Serviciilor Publice Ianca reprezentată legal prin ing. Dumitrache Anca propune spre analiză şi aprobare 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017,  urmare înființării serviciului de iluminat public. 
Astfel, se modifică următoarele anexe ale bugetului inițial:  

 anexa nr.1   privind veniturile şi cheltuielile, rectificate în iulie 2017. 
 anexa nr.2   privind organigrama modificată a instituției în luna iulie  2017. 
 anexa nr.3   privind statul de funcţii modificat în luna iulie 2017. 

      Valoarea totală a veniturilor  pe anul 2017 rămâne nemodificată, pentru suma de  1 570 mii lei,  fiind diminuate 
cu 60 mii lei veniturile din prestările de servicii de salubritate și prevăzute venituri din prestarea serviciului de 
iluminat public în cuantum de 60 mii lei, conform anexei nr.1 atașate bugetului rectificat. 

Nr. 
crt 

Natura veniturilor               Valoare, mii lei 
Inițială                    Rectificată 

A. Venituri  totale secțiune funcționare 1 540,43                       1 540,43 

      a.1      Venituri din prestări servicii și taxe speciale de salubritate 1 515,03                       1 515,03 

      a.2      Venituri din proprietate       18,00                            18,00 

      a.3      Amenzi și penalități        6,00                              6,00 

      a.4      Alte venituri diverse        1,40                              1,40 

B. Venituri totale secțiune dezvoltare      29,57                           29, 57 

      b.1       Sume din excedentul anilor precedenți,secțiune dezvoltare      29,57                           29, 57 

                    Total  venituri 1 570,00                       1 570,00  

      Valoarea totală a cheltuielilor pe anul 2017 rămâne de asemenea nemodificată, pe fondul execuției bugetului 
inițial pe primele șase luni. Astfel, se diminuează TITLUL II –BUNURI ȘI SERVICII  cu suma de 60 mii lei și se 
majorează TITLUL I – CHELTUIELI  DE PERSONAL cu aceeași valoare, conform anexei nr.1 atașate bugetului 
rectificat. 

Nr. 
Crt. 

Natura  cheltuielilor                 Valoare, mii lei 
Inițială                       Rectificată 

A. Cheltuieli de personal 785, 00                            845, 00 

B. Cheltuieli bunuri  și  servicii 755, 43                            695, 43 

C. Cheltuieli de capital, active fixe,  amortizări și provizioane     29, 57                              29, 57 

                    Total  cheltuieli  1570,00                          1 570,00  

      Conform organigramei atașate în anexa nr.2,  numărul salariaților instituției rămâne nemodificat, în speță 33  
din care 4 funcții publice și 29 personal contractual, fiind transformate și ocupate 3 posturi vacante existente la 
aprobarea bugetului inițial pe anul 2017. 
      Anexa nr.3 a prezentului buget rectificat este în concordanță cu organigrama și prezintă noua organizare a 
instituției, urmare înființării serviciului de iluminat public. 
 
   

    Director executiv, 
ing. Dumitrache Anca 

mailto:dsp_ianca@yahoo.com


P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.59
din 27 iulie 2017

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și modificarea organigramei și a statului de
funcții ale Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2017.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 27 iulie 2017;
Având în vedere:
►Hotărârea Consiliului Local nr.58/27.07.2017 privind înființarea serviciului de iluminat public în cadrul

Direcției Serviciilor Publice, care presupune o nouă structură de personal și implicit alocarea fondurilor
necesare acoperirii cheltuielilor salariale, dar și a celor pentru funcționarea serviciului;

►dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice  locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea
rectificării bugetului pe anul 2017 și a structurii de personal, precum şi raportul comisiei de specialitate nr.2
din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.9 şi pct.14, art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Direcţiei Serviciilor Publice, aprobat prin
Hotărârea Consiliului local nr.26/16.03.2017, se rectifică după cum urmează:

a)-se diminuează cu suma de 60.000 lei veniturile din prestarea serviciului de salubritate și se
majorează cu aceeași sumă veniturile din prestarea serviciului de iluminat public;

b)-se diminuează cu suma de 60.000 lei cheltuielile cu bunuri și servicii și se majorează cu aceeași
sumă cheltuielile de personal;

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Direcţiei Serviciilor Publice, rectificat potrivit alin.(1),
este prevăzut în anexa nr.1.

Art.2.-(1) Se aprobă pentru anul 2017 un număr total de 33 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei
Serviciilor Publice, din care 4 funcţii publice şi 29 posturi de personal contractual.

(2) Organigrama cu numărul de personal şi statul de funcţii pe anul 2017 ale Direcţiei Serviciilor
Publice, modificate potrivit alin.(1), sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3.

Art.3.-În calitate de ordonator terţiar de credite, directorul Direcţiei Serviciilor Publice răspunde de
încadrarea în cheltuielile bugetare şi de personal pe anul 2017, aprobate potrivit prevederilor art.1-2.

Art.4.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

Art.5.-Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei

publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și
modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, pe anul 2017.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000- republicată în anul
2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi
consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin
prezentul referat şi documentaţia anexată;

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

Urmare Hotărârii Consiliului Local nr.58/27.07.2017, prin care s-a aprobat înființarea
serviciului de iluminat public în cadrul Direcției Serviciilor Publice, apare și necesitatea
modificării structurii de personal și implicit alocarea fondurilor necesare acoperirii
cheltuielilor salariale, dar și a celor pentru funcționarea serviciului;

După cum puteți constata din raportul directorului Direcției Serviciilor Publice, partea
bună a acestor modificări este că nu se diminuează nici veniturile și nici cheltuielile totale
din bugetul instituției, ci doar se modifică structura acestora, adică între veniturile din
prestarea serviciului de salubritate și cele din prestarea serviciului de iluminat public,
respectiv între cheltuielile cu bunuri și servicii și cele de personal;

Tot așa și în privința numărului de personal, rămânând același care s-a aprobat la
începutul anului, doar că s-au desființat trei posturi vacante și s-au înființat cele trei posturi
pentru serviciul de iluminat public.

Ca atare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R ,

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R



JUDEŢUL: Brăila
Consiliul Local al Orașului Ianca
Direcția Serviciilor Publice Anexa nr.1 HCL 59/27.07.2017

RO 13985051

PREVEDERI ANUALE

TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

1570 325,55 448,69 467,55 328,21
1625 1635 1710

01 1540,43 325,55 429,12 457,55 328,21 1625 1635 1710

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20) 01 1540,43 325,55 429,12 457,55 328,21 1625 1635 1710

10 845 166,05 194,65 260,9 223,4 865 865 940
10.01 658 132,5 159 185 181,5

Salarii de baza 10.01.01 525 119,5 125 142 138,5
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 59 10 15 17 17
Fond de premii 10.01.08 9 0 0 5 4
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 65 3 19 21 22

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.30) 10.02 34 0 0 34 0
Alte drepturi salariale in natura 10.02.30 34 0 0 34 0

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 153 33,55 35,65 41,9 41,9
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 106,6 23 25 29,3 29,3
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 3,5 0,8 0,8 0,95 0,95
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 35 8 8 9,5 9,5
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,9 0,45 0,45 0,5 0,5
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 6 1,3 1,4 1,65 1,65

20 695,43 159,5 234,47 196,65 104,81 760 770 770
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 410,93 88,8 160,07 114,55 47,51

Furnituri de birou 20.01.01 6,5 1,5 2 2 1
Materiale pentru curatenie 20.01.02 4,5 1 1,5 1,5 0,5
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 13 7 1,5 1,5 3
Apa, canal si salubritate 20.01.04 11 1,5 2 7 0,5
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 135 34 34 34 33
Piese de schimb 20.01.06 30 9 8 10 3
Transport, asigurări, roviniete, licențe 20.01.07 25 13 7 4 1

- mii lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) (cod 01+70)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01)

BUGET RECTIFICAT-  IULIE  2017 - DETALIERE CHELTUIELI
    activități finanțate integral din venituri proprii

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2018
Cod indicator

Buget 2017 - rectificat Estimări

2019 2020

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.05 +10.01.30)

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01.01 la 20.06.09+20.09.30)

1



PREVEDERI ANUALE

TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) (cod 01+70)

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2018
Cod indicator

Buget 2017 - rectificat Estimări

2019 2020

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15 3,8 3,8 3,8 3,6
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 125,5 10 75 40 0,5
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 45,43 8 25,27 10,75 1,41

Reparatii curente 20.02 10 3 4 2 1
Hrana 20.03 20 5 5 5 5

Hrana pentru animale 20.03.02 20 5 5 5 5
Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 1,5 0 1,1 0,4 0

Medicamente 20.04.01 0,5 0 0,5 0 0
Materiale sanitare 20.04.02 0 0 0 0 0
Dezinfectanti 20.04.04 1 0 0,6 0,4 0

20.05 40 11 9 18 2
Uniforme si echipament 20.05.01 12 1 6 4 1
Alte obiecte de inventar 20.05.30 28 10 3 14 1

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1

Protectia muncii 20.14 11 1 5 5 0

20.25 1,5 0,6 0,1 0,6 0,2

20.30 200 50 50 51 49
Chirii 20.30.04 30 7 7 8 8
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (TVA, taxe și impozite) 20.30.30 170 43 43 43 41

70 29,57 0 19,57 10 0
CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71) 70 29,57 0 19,57 10 0
TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01+ 71.03) 71 29,57 0 19,57 10 0
Active fixe 71.01 4,57 4,57 0 0

Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 4,57 0 4,57 0 0
Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 25 0 15 10 0

Director executiv,
ing.Dumitrache Anca

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale

Alte cheltuieli  (cod  20.30.04+20.30.30)

 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.30)

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 70)

Compartiment financiar,
ref.Popa Safta

2



JUDEŢUL: Brăila

Consiliul Local al Orașului Ianca

Direcția Serviciilor Publice

 - mii lei -

PREVEDERI 

ANUALE

TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV

00.02 1540.43 325.55 429.12 457.55 328.21

  VENITURI CURENTE 00.02 1540.43 325.55 429.12 457.55 328.21

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 30.2F+00.14) 29.2F 1540.43 325.55 429.12 457.55 328.21

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.2F) 30.2F 18 4 5 4 5
Venituri din proprietate  (cod 30.10.05+30.10.50) 30.2F 18 4 5 4 5

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.) 30.2F.05 18 4 5 4 5

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.2F.05.30 18 4 5 4 5

00.14 1522.43 321.55 424.12 453.55 323.21

33.10 1515.03 320.25 421.92 450.85 322.01

Venituri din prestări  servicii de salubrizare aferente anului curent 33.2F.08 1256.43 273.25 374.92 373.85 234.41

Venituri din prestări servicii de salubrizare aferente  anilor precedenți 33.2F.08 169 40 40 40 49

Venituri din prestari servicii de iluminat public aferente anului curent 33.2F.08 60 0 0 30 30

Venituri din prestări servicii diverse aferente  anului curent 33.2F.08 10 2 2 3 3

Taxe și alte venituri din protecția mediului 33.2F.09 19.6 5 5 4 5.6

Taxa specială de salubritate aferentă anului 2017 8.6 2 3 2 1.6

Taxa specială de salubritate aferentă anilor precedenți 11 3 2 2 4

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50) 35.2F 6 1 2 2 1

Alte amenzi, penalităti și confiscări 35.2F.50 6 1 2 2 1

Diverse venituri (cod 36.2F.50) 36.2F 1,4 0.3 0.2 0,7 0.2

Alte venituri 36.2F.50 1,4 0.3 0.2 0,7 0.2

29.57 0 19.57 10 0

99.10 29.57 0 19.57 10 0

Director executiv,

ing.Dumitrache Anca Popa Safta

Anexa nr.1 la HCL 59/27.07.2017

BUGET  RECTIFICAT IULIE 2017  - DETALIERE VENITURI

activități finanțate integral din venituri proprii

  I. Total venituri secțiune funcționare 

Cod indicator

Buget 2017

RO 13985051

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Estimari

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2018 2019 2020

Compartiment financiar,

Rezerve, excedent/deficit

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.2F+35.2F+36.2F )

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.2F.08) 

II. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT     (39)                     

1



CONSILIUL  LOCAL AL  ORAȘULUI  IANCA 

DIRECȚIA  SERVICIILOR  PUBLICE                                                                         
       România,815200 Brăila,Ianca, Str. Gării nr.6 

    Tel/fax 40-239-668806; dsp_ianca@yahoo.com 

                     CF  RO 13985051 
 

Anexa nr.2 HCL 59/27.07.2017 

                                            ORGANIGRAMA  
                                       IULIE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Director executiv, 
Ing.Dumitrache Anca 

CONSILIUL LOCAL IANCA 

PRIMAR 

DIRECTOR  EXECUTIV 
FP                              1C 

FP                         COMPARTIMENT   FINANCIAR                             1E         

PC                                                                                                     3E 

                                                                                                   

F.P                 COMPARTIMENT  RELAȚII  PUBLICE                              2E 
PC                                                                                                              1E 

P.C                COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI                      1E         

1C 

 COLECTARE ȘI VALORIFICARE  DEȘEURI MUNICIPALE 
P.C.                                                                                                                       13E 

 COLECTARE ȘI VALORIFICARE  DEȘEURI BIODEGRADABILE 
P.C.                                                                                                                        1E 

 GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN 
P.C.                                                                                                                        3E 

 ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT UAT 

P.C.                                                                                                                                    4E 

TOTAL PERSONAL                       33 
FUNCTII PUBLICE                          4 

- DE CONDUCERE   1 
- DE EXECUTIE        3 

PERSONAL CONTRACTUAL      29 
- DE EXECUTIE     29 

 ILUMINAT  PUBLIC 

P.C.                                                                                                                                    3E 



 



Anexa 3 HCL 26/16.03.2017

                                                        Direcția Serviciilor Publice                                                                      STAT DE FUNCŢII

de conducere de execuție
de 

conducere
de execuție

1 Dumitrache  Anca director executiv I II S

Financiar

2 Popa Safta Referent financiar I A M

3 Lungu Valerica consilier I superior S

4 Gheorghe Marcela casier M

5 Aramă Mita Viorica casier M

Relații  publice

6 Toader Georgeta consilier I superior S

7 Trufașu Marius administrator date S

8 vacant unic consilier I superior S

Protecția mediului

9 vacant unic resp. prot.mediului S

Colectare și valorificare deșeuri municipale

10 Banu Fănica lucrător salubrizare G

11 Banu Petrache lucrător salubrizare G

12 Beldiman Steluța lucrător salubrizare

13 Beldiman Nicu muncitor nec. G

14 Iosif  Garofița lucrător salubrizare

15 Iosif Nicu lucrător salubrizare

16 Micu Angela lucrător salubrizare M

17 Toader Vasile lucrător salubrizare

18 Toader Liviu Ciprian  sortator deșeu reciclabil G

19 Săndulescu Gheorghe strungar M

20 Beceanu Grigoraș șofer M

21 Parnică Doru șofer G

22 vacant unic munc.în lucr.publice G

Colectare și valorificare deșeu biodegradabil

23 Stroe Laurențiu șofer M

Gestionare câini fără stăpân

24 Coman Vasile lucrător salubrizare G

25 vacant unic șofer M

26 vacant unic tehnician veterinar M

Administrare domeniu public și privat UAT

27 Vlăduc Costică lucrător salubrizare G

28 Dinu Toader muncitor nec. G

29 vacant unic asistent med. comunitar M

30 vacant unic lucrător comercial M

Structură organizatorică/compartimente
Clas

a

Gradul 

profesional

Consiliul Local al Orașului Ianca

Nr. 

Crt.

Numele și 

prenumele/vacant, temporar 

vacant

Nivelul 

studiilor

Funcția contractuală
Treaptă 

profesio

nală/gra

d

Nivelul 

studiilor



Iluminat public

31 Costache Gheorghe maistru M

32 Otelea Cristian Cosmin muncitor necalificat M

33 Mihalache Săndel electrician M

         Funcţia         Număr posturi Total

Nr. total de funcţii publice 4

Nr. total de funcţii publice de conducere 1

Nr. total de funcţii publice de execuţie 3

Nr. total de funcții contractuale de conducere

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 29

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din 

O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările şi completările ulterioare

ing. Dumitrache Anca,director 

executiv

Nr. total de funcţii din instituţie 33

Numele şi prenumele, 

funcţia deţinută, 

semnătura şi ştampila 

(în original) 

conducătorului 

instituţiei publice 



DIRECTIA SERVICIILOR PUBLICE
Romania"8l5200 Br6ila,Ianca, Str. carii nr.6

Telfa\ 40-239-668806; dsp_ianca@yahoo.com
cF RO 13985051

76420.07.2017

Raoort

Privind modificarea tarifelor de operare pentru activit;tile de salubrizare specifice
deteurilor menajere, din aria administrativ - teritorialS .a oragului lanca, incep6nd
cu data de 01.08,2017

Subsemnata Dumitrache Anca, director executiv al D;re4iei Servicii lor publice, supun atentiei
domnului Primar $i Consil iului Local al Orasului lanca necesitatea modificdrii taxei sDeciale sitarifelor
de operare aferente activit i l ior specifice deieurilor menajere, din considerente care si asigurare
atet viabil jtatea economici a jnstituJiei cet Fi o real; protejare a intereselor uti l izatori lor beneficiari,
in temeiul art.7, 8 respectiv 15 alin.1 pct.b) din Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabil ire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activit;t i le specifice serviciului
de salubrizare, emis de Autoritatea NalionalS de Reglementare pentru Servicii le Comunitare de
Util i t i t i  Publice.

Preciz6m ci necesitatea modificdrii anumitor tarife de operare a fost generat: de aparil ia
Ordonantei de Urgenlt ff,48/30.O6.2O77 care a modificat Ordonanla de Urgentd . 196/2005
privind Fondul pentru mediu, in sensul prorogiri i  termenului de aplicare a taxei supljmentare de
depozitare a deteurilor menajere nepericuloase, pentru anul 2019.

Astfel, au fost modificate numai tarifele de operare in structura c;rora se reg;seau costurile cu
aceast; tax;, evident cu o pondere diferentiat6, in functie de specificul activitdti i  respective dar mai
ales de cantit;t i le de de'euri rezultate, celelalte tarife de operare rim6nend nemodificate.

Faja de cele prezentate rog analizali 5i dispunetil

CERT



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.60
din 27 iulie 2017

privind: modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru  serviciul public de salubrizare
administrat de către Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iulie 2017;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.8 alin.(3) lit.j și k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006-

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.6 alin.(1) lit.k) și l) și art.26 din Legea
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006-republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

►dispozițiile art.7, art.8 și art.15 alin.(1) lit.b) și c) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin
Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007;

►dispozițiile art.II din O.U.G.nr.48/2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G.nr.196/2005 privind
Fondul pentru mediu, potrivit cărora se suspendă până la 1 ianuarie 2019 aplicarea taxelor de depozitare a
deșeurilor nepericuloase, care au condus la majorarea tarifelor la începutul acestui an;

►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice cu fundamentarea
reducerilor tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare, precum şi raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Tarifele de operare și taxele speciale pentru  serviciul public de salubrizare administrat de
către Direcţia Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca, aprobate prin H.C.L.nr.12/
23.02.2017, se modifică potrivit Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Tarifele de operare și taxele speciale pentru  serviciul public de salubrizare, aprobate potrivit
alin.(1), se aplică începând cu data de 1 august 2017.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul Direcţiei Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului Local Ianca, operatorul serviciului public de salubrizare din raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: modificarea tarifelor de operare și a taxelor speciale pentru
serviciul public de salubrizare administrat de către Direcţia Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi
documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

Potrivit dispozițiilor art.7, art.8 și art.15 alin.(1) lit.b) și c) din Normele metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor, aprobate prin Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007, tarifele pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii:

a)-pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la
modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă
mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;

b)-ca urmare a modificărilor determinate de prevederile legislative ce conduc la
creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă;

În luna februarie a acestui an, când am actualizat ultima dată tarifele de operare la serviciul de
salubrizare, tarife care nu mai fuseseră actualizate din anul 2015, spuneam că, pe lângă creșterea
semnificativă a salariilor din sectorul bugetar, al doilea motiv serios de actualizare a tarifelor era
acela că de la data de 1 ianuarie 2017 a intrat în vigoare acea taxă de mediu în valoare de 80
lei/tonă deșeu transportat la depozitele speciale.

Acum, prin art.II din O.U.G.nr.48/2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G.nr.196/2005
privind Fondul pentru mediu, s-a suspendat până la 1 ianuarie 2019 aplicarea taxelor de
depozitare a deșeurilor nepericuloase, adică acele taxe care au condus la majorarea tarifelor la
începutul acestui și de aceea nu se mai justifică menținerea tarifelor aprobate în luna februarie, ci
trebuie reduse cu procentul rezultat din eliminarea taxei de mediu.

Ca atare, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R
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CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA       

DIRECȚIA  SERVICIILOR  PUBLICE                                                                         
 România,815200 Brăila,Ianca, Str. Gării nr.6 

 Tel/fax 40-239-668806; dsp_ianca@yahoo.com 

                     CF  RO 13985051 
 

    
Nr.755/17.07.2017 
                                                       Raport  
 
privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Serviciilor Publice. 
                                                           Iulie 2017 
 
 
          Direcția Serviciilor Publice cu sediul  în Orașul Ianca,  Str. Gării nr.6  prin reprezentant legal,  
ing.Dumitrache Anca,  propune  spre aprobare  Consiliului Local și domnului Primar al orașului Ianca  
prezentul regulament de organizare și funcționare urmare înființării și organizării activității de iluminat 
public în aria administrativ teritorială a Orașului Ianca, în conformitate prevederile cu art.1 alin (2)din 
Legea 51/2006 privind serviciile publice de utilități publice, coroborat cu art.1 din Legea nr.230/2006 a 
serviciului de iluminat public. 
       Precizăm faptul că  regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin  HCL nr. 15/2017 își 
păstrează forma structurală  și că unicul element de noutate este reprezentat de introducerea 
noțiunilor specifice activității de iluminat public intervenite la nivelul capitolelor nr. 1,2,4 și 7 privind 
dispoziții generale, autorități și competențe, infrastructură tehnico – edilitară respectiv   buget și 
finanțare.  
      
      Față de cele prezentate, rugăm analizați și dispuneți. 
 
 
Cu deosebită considerație, 
 
 
 
 
    
   
                                                                  Director executiv, 

Ing. Dumitrache Anca 

mailto:dsp_ianca@yahoo.com


P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.61
din 27 iulie 2017

privind: actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiei Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 27
iulie 2017;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.3 și art.8 alin.(1) lit.i) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

nr.51/2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►Hotărârea Consiliului Local nr.28/26.04.2007 privind aprobarea Regulamentului de

organizare și funcționare a Direcţiei Serviciilor Publice, cu modificările şi completările
ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul directorului Direcţiei Serviciilor Publice şi
raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(3) lit.b) și alin.(6) lit.a) pct.14, art.46
alin.(1), art.73 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Regulamentul de organizare  şi funcţionare a Direcţiei Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului local al oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/
26.04.2007, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Directorul Direcţiei Serviciilor Publice răspunde de respectarea și îndeplinirea
prevederilor Regulamentului actualizat.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239/668178; 668877; fax 0239/668178; 668395



Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ianca.

În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi
documentaţia anexată.

Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca a fost aprobat într-o formă nouă, modernă, prin Hotărârea
Consiliului Local nr.28/26.04.2007, asta ca urmare a reformei legislative din domeniu făcute prin
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr.101/2006 și Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006.

Regulamentul a fost totuși actualizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.15/23.02.2017, asta ca
urmare a preluării serviciului de canalizare de către C.U.P. Dunărea Brăila, dar și ca urmare a
înființării de noi servicii publice de interes local, consolidându-se modalitatea de gestiune directă a
serviciilor publice de interes local (salubrizare, spații verzi, gestionarea câinilor fără stăpân,
administrarea bazei sportive, etc.), renunțându-se total la gestiunea delegată a acestor servicii.

Acum, datorită înființării serviciului de iluminat public, apare din nou necesitatea actualizării
Regulamentul de organizare și funcționare a Direcţiei Serviciilor Publice, ca să nu mai spunem că,
urmare aderării orașului Ianca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Eco-Dunărea›› Brăila,
în scurt timp, poate începând cu data de 1 ianuarie 2018, Regulamentul va fi modificat din nou
pentru că serviciul de salubrizare, gestionat acum de Direcţia Serviciilor Publice, va fi în mod
obligatoriu delegat către operatorul unic din județul Brăila ce va fi înființat de Asociație.

Așadar, aceste modificări în structura activităților determină în mod obligatoriu actualizarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea
Consiliului local al oraşului Ianca, motiv pentru care vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în
forma prezentată.

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R
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                                                                                                              Anexă  la H.C.L nr.61/27.07.2017 

                    
               

                     Regulament de organizare şi funcţionare 
                   Direcţia Serviciilor Publice Ianca – iulie 2017 
 
       Prezentul Regulament de organizare și funcționare stabilește cadrul general de structurare și 
funcționare a Direcției Serviciilor Publice Ianca privind următoarele activități: serviciul public de 
salubrizare, gestionarea câinilor fără stăpân, administrarea activității recreative de la piscina 
orășenească, serviciul de iluminat public, precum și alte activități diverse (activități de comerț, 
activități de colectare ape uzate prin vidanjare, activități de transport rutier). 

 

Capitolul 1. Dispoziţii generale  
 
     Art.1 Direcţia Serviciilor Publice, cu sediul în oraş Ianca, Str.Gării nr.6, Bloc C7, este un serviciu 
public de interes local,  înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr.31 din 30 septembrie 1996,  cu 
personalitate juridică și în subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca.  
    Art.2  Direcția Serviciilor Publice își desfășoară activitatea în baza regulamentelor specifice 
activităților prestate (salubrizare, gestiune câini fără stăpân, administrare activitate recreativă, 
iluminat public ) precum și a prezentului regulament.  
    Art.3 Sistemele utilităţilor publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a 
administraţiei publice locale și fac parte din domeniul public sau privat al acestora.  
    Art.4 Serviciile de utilități publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general și au 
un caracter tehnico – edilitar precum și economic. Ele sunt înființate, organizate și coordonate de 
autoritățile administrației publice locale, sunt organizate pe principii de eficiență economică și 
presupun existența unei infrastructuri tehnico – edilitare adecvate.  
 

Capitolul 2. Autorităţi şi competenţe. 
 

2.1 Autorităţile administraţiei publice locale. 
 

    Art.5 Consiliul Local Ianca are competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte 
crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau 
privată aferente sistemului de utilităţi publice. 
   Art.6 În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor privind activitățile prestate de Direcția 
Serviciilor Publice, Consiliul Local al Orașului Ianca adoptă hotărâri  sau emit dispoziții privind: 
 aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor 
aferente serviciilor de utilitate publică;  
 aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea 
sistemelor serviciilor de utilități publice, studii care vor stabili indicatori tehnico-economici și vor 
identifica sursele de finanțare a investițiilor; 

R O M Â N I A 
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 aprobarea tarifelor și taxelor speciale specifice serviciilor de utilitate publică, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare; 
        contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii în 

vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor existente; 
        elaborarea şi aprobarea regulamentelor specifice activităților prestate de Direcţia 
Serviciilor Publice Ianca, a indicatorilor de performanță precum şi a caietelor de sarcini specifice 
serviciilor de utilități publice; 
 aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi 
reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente activităților prestate în aria administrativ 
teritorială a oraşului Ianca. 
   Art.7 Strategia Consiliului Local al Orașului Ianca privind serviciile publice va  urmări cu prioritate 
realizarea următoarelor obiective : orientarea serviciului către utilizatori, asigurarea accesului 
nediscriminatoriu al tuturor cetățenilor comunităţii la acest serviciu, asigurarea calităţii serviciului, 
promovarea programelor de investiţii, a  metodelor moderne de management, precum și a  
profesionalismului şi eticii profesionale.   

 
2.2 Autorităţile de reglementare. 
 

    Art.8 Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodărire Comunală are 
calitatea de autoritate de reglementare, în sensul Legii nr.51/2006 privind serviciile publice de 
autoritate publică. Potrivit competențelor sale, aceasta eliberează licențele de operare, elaborează 
metodologii și regulamente – cadru și monitorizează modul de respectare și implementare a 
legislației specifice serviciilor de utilitate publică. 
    Art.9 Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodărire Comunală își 
exercită prerogativele în condiții de echidistanță și echilibru în raport cu utilizatorii, operatorii și 
autoritatea administrației publice locale. 
    Art. 10 Calitatea de operator este recunoscută numai în baza licenței de operare și se va urmări, 
cu precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: cunoașterea și însușirea actelor 
normative ce reglementează domeniul serviciilor publice, capabilitatea managerială, 
organizatorică și economico-financiară precum și dotarea și capacitatea tehnică. 
    Art.11  Prestarea serviciilor publice de către operatori fără licență sau cu licență expirată precum 
și practicarea unor tarife mai mari decât cele aprobate de autorități constituie contravenții și se 
sancționează cu amendă de la 30 000 lei la 50 000 lei. 
 
Capitolul 3. Structura organizatorică și raporturile juridice ale instituției. 
 
 

     Art.12 Structura organizatorică a Direcţiei Serviciilor Publice se aprobă anual de către Consiliul 
Local al Orașului Ianca, conform organigramei şi statului de funcţii, ambele documente întocmite 
de conducerea instituției și atașate bugetului de venituri şi cheltuieli.Statul de funcții cuprinde un 
număr maxim de 36 salariați,  4 fiind funcții publice și 32 personal contractual. Gradul de ocupare 
a posturilor este variabil, în funcție de necesitățile curente. 
    Art.13  Organizarea internă a personalului Direcţiei Serviciilor Publice Ianca este realizată în 
funcție de activitățile prestate, după cum urmează:  colectarea deșeurilor municipale, colectarea 
deșeurilor biodegradabile, gestionarea câinilor fără stăpân, întreținerea integrată a domeniului 
public, administrarea bazei sportive ” Ștefan Vrăbioru” precum și iluminatul public. Administrativ, 
instituția are un compartiment financiar, un compartiment de relații publice precum și unul de 
protecția mediului. 
    Art.14 Activitatea de audit financiar,  la nivelul Direcției Serviciilor Publice,  se realizează de către 
instituția ierarhic superioară care, prin organizarea sa internă, are un compartiment distinct în 
acest sens. 
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    Art.15 Coordonarea tuturor activităţilor  Direcţiei Serviciilor Publice Ianca este realizată de 
conducerea instituției cu atribuțiuni de ordonator terţiar de credite, subordonat funcției publice 
ierarhic superioare și Consiliului Local al Orașului Ianca. 
   Art.16 Raporturile juridice dintre Consiliul Local al Orașului Ianca și Direcția Serviciilor Publice 
privind gestiunea activității de salubrizare sunt reglementate prin hotărâre de administrare directă 
(HCL nr. 70/dec.2015). Există și raporturi de natură contractuală privind activitățile prestate pe 
baza cărora se emit facturi lunar. 
  Art.17 Raporturile juridice dintre Direcția Serviciilor Publice în calitatea sa de operator licențiat al 
serviciului public de salubrizare și utilizatorii acestui serviciu sunt de natură contractuală. Cu 
respectarea reglementărilor specifice serviciilor publice, este instituită și taxa specială de 
salubrizare ce se constituie în venit al instituției și se decontează prin compartimentul de taxe și 
impozite locale. 
   

Capitolul 3. Infrastructură tehnico-edilitară publică. 
 

  Art.18 Bunurile proprietate publică specifice activităților prestate de Direcția Serviciilor Publice, în 
calitatea sa de administrator al acestora,  sunt supuse inventarierii anuale și sunt evidențiate 
distinct în patrimoniu.    
  Art.19 Bunurile domeniului public nu pot constitui garanții pentru credite bancare, fiind 
inalienabile, imprescriptibile și insesizabile, după cum urmează: 

a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în 
condițiile legii; 

b) nu pot fi supuse executării silite și asupra lor nu se pot constitui garanții reale; 
c) nu pot fi dobândite de către alte persoane  prin efectul posesiei de bună-credință asupra 

bunurilor mobile. 
 
      3.1 Salubrizare. 
  Art.20  Serviciul public de salubrizare se desfășoară în baza unui regulament specific precum și a 
unui caiet de sarcini  aplicabile următoarelor activităţi specifice : 
  a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 
  b)  organizarea neutralizării şi valorificării materiale a deşeurilor municipale; 
  c)  sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare; 
  d) măturatul   căilor publice; 
  e) curăţarea manuală a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ. 
  f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către  instalaţii 
de neutralizare; 
        g) întreținerea integrată a domeniului public; 
  h) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor biodegradabile din gospodăriile 
individuale;  
  i)  administrarea depozitului de deşeuri biodegradabile; 
        j) colectarea, depozitarea și eliminarea deșeurilor electrice și electronice  provenite de la 
populație, instituții publice și agenți economici; 
  Art.21 Personalul de deservire operativă a bunurilor specifice destinate prestării serviciului de 
salubrizare au ca sarcină principală de serviciu exploatarea și asigurarea funcţionării lor.  
Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi 
responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile 
operaţionale. 
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  Art.22 Bunurile publice specifice activității de salubrizare din aria administrativ-teritorială a 
Orașului Ianca și administrate de Direcția Serviciilor Publice sunt: două autospeciale de colectare a 
deșeurilor, indiferent de natura lor, o vidanjă și un încărcător frontal,  o presă de îmbalotat deșeuri 
reciclabile supuse valorificării periodice. Bunurile au fost preluate printr-un protocol de predare-
primire, exploatarea și întreținerea acestora fiind asigurate de administrator. 
 

3.2 Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân.  
   Art.23  Serviciul specializat în gestionarea câinilor fără stăpân  este înființat, potrivit art.1 alin (1) 
din Ordonanța de urgență nr.155/2001 prin HCL nr.14/24.02.2005, este organizat și finanțat prin 
grija și coordonarea Consiliului Local al Orașului Ianca și administrat de Direcția Serviciilor Publice. 
  Art. 24 Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân se desfășoară în baza regulamentului 
specific aprobat prin hotărâre de consiliu local. 
  Art.25 Bunul public al activității de gestionare a câinilor fără stăpân este adăpostul public 
amplasat în Str. Fabricii nr.13 și autorizat prin certificatul de înregistrare sanitar-veterinară 
nr.19/31.05.2013 
 

3.3 Activitatea de administrare a bazei sportive. 
 
   Art.26 Baza sportivă ”Ștefan Vrăbioru” a fost înființată prin grija și coordonarea Consiliului Local 
al Orașului Ianca, iar Direcția Serviciilor Publice este administrator al acesteia în baza Hotărârii 
Consiliului Local nr. 55/26.07.2007  
   Art.27 Bunurile publice ale acestei baze sportive sunt: teren de fotbal cu gazon natural în 
suprafață de 10040 mp, mini teren de fotbal cu gazon sintetic în suprafață totală de 789 mp, bazin 
de înot cu un teren în suprafață 407 mp precum și clădirile administrative. 
   Art.28 Finanțarea integrală a activităților recreative ce se desfășoară în baza sportivă este 
susținută de la bugetul local, iar taxele încasate pentru utilizarea bazinului de înot precum și a mini 
terenului cu gazon sintetic se fac venit al acestuia. 
   Art.29  Activitatea sezonieră a bazinului de înot este coordonată de Direcția Serviciilor Publice și 
autorizată prin documentul de înregistrare sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor 
nr.1208/13.07.2015 pentru activitatea de comerț  precum și prin autorizația sanitară de 
funcționare nr.31/03.07.2015 emisă de Direcția de Sănătate Publică Brăila pentru codul CAEN 
9329. 
 

3.4 Activitatea de administrare a fondului locativ de stat. 
   Art.30 Bunurile publice de natura fondului locativ, denumit fond locativ public se află în 
proprietatea Consiliului Local Ianca și în deplină administrare gospodărească a Direcției Serviciilor 
Publice, conform art. 12 al Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acestuia. 
  Art.31 Închirierea bunurilor proprietate publică se realizează prin relații contractuale, cu orice 
persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de 
administrare.  
   Art.32  Sumele încasate din închirierea suprafețelor locative se fac venit la bugetul local în cotă-
parte de 50%, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.9/31.01.2014 
 

3.5 Activitatea de iluminat public. 
 Art.33 Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și 
cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de interes economic și social desfășurate la nivelul 
UAT IANCA. 
 Art.34 Serviciul de iluminat public cuprinde  iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, 
iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv. Infrastructura sistemului de iluminat public 
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local este comună cu cea de distribuție a energiei electrice, aparține furnizorului în speță și face 
obiectul contractului încheiat în baza Ordinului comun al președinților A.N.R.S.C și A.N.R.E, în 
scopul utilizării cu titlu gratuit de către administrația locală, respectiv operator.  
Art.35 Gestiunea serviciului de iluminat public se realizează direct, prin administrare de către 
Direcția Serviciilor Publice în baza hotărârii  Consiliului Local, autoritate care își asumă nemijlocit 
toate sarcinile și responsabilitățile privind înființarea, organizarea, finanțarea, coordonarea și 
asigurarea funcționării acestuia. 
 Art.36  Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi 
nevoi de utilitate publică  şi anume: 
  a) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii; 
  b) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii, precum şi a 
gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale; 
  c)  susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţii; 
 Art.37 Dezvoltarea serviciului de iluminat public va urmări cu prioritate realizarea următoarelor 
obiective: 

a) orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori și beneficiari; 
b) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante; 
c) promovarea investițiilor, în scopul modernizării și extinderii sistemelor de iluminat public; 
d) Asigurarea unui iluminat stradal și pietonal adecvat necesităților de confort și securitate; 
e) Promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime; 
f) Promovarea profesionalismului, a eticii profesionale și a formării profesionale continue a 

personalului ce lucrează în domeniu. 
Art.38 Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și de exploatare a serviciului de iluminat 
public se asigură din alocații ale bugetului local. Sumele necesare funcționării și exploatării 
serviciului de iluminat public se prevăd în bugetele locale și se aprobă prin hotărâre de consiliul 
local. 
Art.39 Finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea, funcționarea și exploatarea serviciului de 
iluminat  public se asigură din bugetul local potrivit prevederilor Legii nr.51/2006 privind Legea 
serviciilor de utilități publice. 
  

    Capitolul 4. Atribuţiile şi responsabilităţile  compartimentelor structurale. 
 
         4.1 Responsabilitățile angajatorului. 
        Art.40   Reprezentantul  legal al Direcției Serviciilor Publice în vederea creării cadrului 
organizatoric  precum și a condiţiilor necesare întăririi ordinii şi disciplinei, are următoarele 
obligaţii : 
 Asigură eficiență asupra activului şi pasivului institutiei pe care o conduce prin stabilirea 
unor atribuții individuale specifice activităților prestate.  
 Exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. 
 Constată săvârșirea abaterilor disciplinare și aplică sancțiunile corespunzătoare, potrivit 
legii. 
 Emite decizii interne cu caracter obligatoriu pentru salariat, în condițiile legii. 
 Asigură o bună organizare a activităților instituției prin verificarea periodică a sectoarelor de 
lucru.  
 Asigură măsurile privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 
 Asigură aprovizionarea ritmică a sectoarelor de lucru cu materiale şi combustibili, cu 
respectarea consumurilor normate. 
 Asigură măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv 
pentru activitatea de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire prin instruirea  
periodică a salariaţilor, asigurarea controlului permanent al stării materialelor folosite în procesul 
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muncii, asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, 
asigurarea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor . 
 Asigură accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii. 
 Decide asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate asupra echipamentului de protecţie 
utilizat de salariaţi. 
 Stabilește, prin fișa postului, atribuțiile și responsabilităților salariaților instituției, obiectivele 
de performanță individuală precum și criteriile de evaluare a realizării acestora. 
 Asigură echipamente individuale de protecţie precum şi materiale igienico-sanitare. 
 Acordă salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege,  din contractele individuale de muncă. 
 Decontează toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să 
vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii. 
 Înființează registrul general de evidenţă a salariaţilor, în condițiile legii; 
 Asigură egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor 
de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor 
bazate pe criteriul de sex în regulamentul intern al unității. 
 Eliberează, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 
 Asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 
 

4.2 Responsabilitățile compartimentului financiar. 
       Art.41  Compartimentul financiar îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
a) Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire 
la situaţia patrimonială, atât pentru necesităţile proprii ale instituţiei, cât şi în relaţiile externe; 
b) Asigură furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului instituţiei, execuţiei bugetului 
aprobat, precum şi întocmirea balanţelor financiare, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie 
bugetară, trimestrial şi anual; 
c) Asigură încadrarea în prevederile bugetare aprobate a achiziţiilor de mijloace fixe, obiecte de 
inventar, materiale consumabile şi prestări servicii, precum şi a cheltuielilor de personal; 
d) Persoana împuternicită prin decizie internă exercită controlul financiar preventiv propriu; 
e) Evidenţiază operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu; 
f) Execută şi evidenţiază toate operaţiunile privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor bugetare;  
g) Întocmeşte lunar notele contabile pe baza înregistrării tuturor operaţiunilor economico-
financiare efectuate, iar pe baza acestora, întocmeşte balanţele de verificare sintetice şi analitice; 
h) Tine evidenţa registrelor contabile obligatorii;  
i) Întocmeşte execuţia bugetară a cheltuielilor; 
j) Asigură efectuarea plaţilor prin viramente în limitele termenelor scadente prevăzute prin 
contract sau alte precizări legale;  
k) Verifică şi vizează documentele ce cuprind operaţiuni de plată în numerar prin casieria 
instituţiei, pentru cheltuieli materiale şi de capital;  
l) Organizează efectuarea inventarierii patrimoniului, anual sau ori de cate ori este cazul;  
m) Realizează lunar, trimestrial sau anual, lucrări de sinteza specifice domeniului financiar-
contabil; 
n) Întocmeşte propunerile de virări de credite în limitele şi condiţiile impuse de legislaţia în 
vigoare; o) Întocmește fundamentarea bugetului instituţiei;  
p) Monitorizează modul de aplicare a legislaţiei privind activitatea financiar – contabilă; 
r) Soluţionează, în termen legal, corespondenţa repartizată de conducere; 
s) Întocmeşte statele de plată privind drepturile salariale ale salariaţilor şi răspunde de realitatea 
datelor; 
t) Răspunde de efectuarea în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare a viramentelor aferente 
drepturilor salariale lunare şi anuale;  
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u) Eliberează adeverinţe de salariat privind câştigurile salariale şi contribuţiile aferente;  
v) Întocmeşte şi transmite dări de seamă statistice şi raportări lunare, trimestriale şi anuale privind 
forţa de munca, drepturile salariale şi viramentele aferente acestora, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare 
 w) Asigură funcţionarea casieriei cu respectarea operaţiunilor de casă, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare;  
z) Ţine la zi evidenţa operativă a încasarilor şi plăţilor în numerar cu ajutorul registrului de casă, în 
care înregistrează operaţiunile pe măsura efectuării lor; 
 aa) Întocmeşte şi transmite documentele de plată şi filele de CEC către organele bancare, 
urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont cu copiile documentelor însoţitoare care confirmă 
efectuarea plăţilor şi încasărilor prin bancă. Ţine evidenţa extraselor de cont de la Trezoreria Ianca 
şi le îndosariază împreună cu toate documentele justificative;  
bb) Efectuează ridicarea din Trezorerie a sumelor reprezentând drepturile salariale ale 
personalului din cadrul instituţiei prefectului şi efectuează plăţile acestora pe baza statelor de 
plată, pentru salariaţii care nu posedă card sau se află în situaţii excepţionale;  
cc) Efectuează ridicarea din Trezorerie a sumelor reprezentând cheltuieli materiale;  
dd) Verifică şi răspunde de corectitudinea registrelor de casă şi a documentelor privind încasările şi 
plătile în numerar precum şi depunerea la trezorerie a sumelor încasate din cadrul serviciilor 
publice comunitare subordonate prefectului; 
 ee) Întocmeşte trimestrial şi anual situaţiile financiare proprii, urmărind încadrarea în termenele 
stabilite; 
 ff) Întocmeşte şi prezintă organelor de control rapoartele cerute împreună cu documentele 
contabile aferente; 
 gg) Asigură calcularea si virarea în termen a sumelor în favoarea bugetului statului şi bugetelor 
locale, a impozitului pe salarii, asigurărilor sociale pentru angajaţi, contribuţia la şomaj, contribuţia 
la sănătate, asigurări sociale, sănătate şi şomaj – angajator, etc; 
 hh) Întocmeşte lunar cererea deschiderii de credite privind cheltuielile angajate; 
 ii) Recepţionează bunurile cu care se aprovizionează instituţia; 
 jj) Prezintă lista bunurilor propuse pentru casare;  
 kk) Gestionează formularele cu regim special şi bonurile valorice de carburanţi şi lubrifianţi;  
 ll) Organizează, îndrumă şi verifică evidenţa patrimoniului institutiei pe categorii de bunuri, 
urmăreşte mişcarea acestor bunuri şi înregistrarea în contabilitate a acestor mişcări în 
conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; mm) Organizează inventarierea generală a elementelor de activ si pasiv 
care constituie patrimoniul institutiei şi valorifică rezultatele inventarierii; 
nn) Asigură fluxul de numerar (cand este cazul) prin casieria proprie, in vederea executării de plăți 
pentru salarii, indemnizatii si deplasari in limita prevederilor legale;  
oo) Răspunde de îndosarierea şi arhivarea, pe bază de proces verbal, a actelor rezultate în urma 
activităţii desfaşurate în cadrul compartimentului; 
 pp) Aduce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de conducerea instituției sau care derivă din 
legislaţia în vigoare ce reglementează activitatea compartimentului. 
 
        4.2.1 Achiziții publice. 
     Art.42 Compartimentul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
a) Întocmeşte planul anual al achiziţiilor publice conform bugetului aprobat, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare, îl supune aprobării conducerii şi îl actualizează potrivit alocaţiilor bugetare 
asigurate;  
b) Întocmeşte documentaţiile privind cheltuielile de capital; 
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c) Asigură, împreună cu persoanele de specialitate desemnate, întocmirea caietului de sarcini şi a 
celorlalte documente cuprinse în documentaţia de atribuire pentru achiziţiile publice derulate de 
instituţie;  
d) Asigură întocmirea şi supunerea spre aprobare a notelor justificative privind selectarea 
procedurii de atribuire; 
 e) Asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor;  
f)Asigură respectarea procedurilor privind atribuirea contractelor de furnizare de bunuri şi 
prestarea de servicii; 
 g) Asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către organele abilitate, ofertanţii 
implicaţi în procedură şi către comisia de evaluare a ofertelor;  
h) Asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanţi; 
 i)Transmite răspunsurile la contestaţii; 
 j)Asigură returnarea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţii; 
 k) Întocmeşte proiectele contractelor de achiziţii publice şi asigură supunerea acestora spre 
avizare  controlului financiar preventiv propriu; 
 l)Asigură încheierea contractelor cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, 
servicii şi lucrări şi asigură întocmirea de acte adiţionale , când este cazul;  
m) Asigură conform legii întocmirea formalităţilor de publicitate pentru procedurile de atribuire; 
n) Întocmeşte situaţiile şi raportările privind achiziţiile publice şi le transmite în termen instituţiilor 
abilitate; 
o) Urmăreşte respectarea clauzelor contractelor aflate în derulare; 
p) Ţine evidenţa Registrului angajamentelor legale aferente achiziţiilor publice; 
r) Are obligaţia de a păstra deplina confidenţialitate asupra conţinutului documentelor nedestinate 
publicităţii, potrivit instrucţiunilor şi regulamentelor aprobate de conducere;  
s) Soluţionează, în termen legal, corespondenţa repartizată de conducerea instituţiei; 
t) Răspunde de îndosarierea, legarea şi arhivarea, pe bază de proces verbal, a actelor rezultate în 
urma activităţii desfaşurate în cadrul compartimentului; 
u) Aduce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei  sau care derivă din legislaţia 
în vigoare ce reglementează activitatea compartimentului. 
 
     4.2.2  Resurse umane. 
      Art.43 Compartimentul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
 a) Asigură realizarea monitorizării funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, 
prin crearea şi administrarea bazei de date corespunzătoare, precum şi a aplicaţiilor cu format 
standard, create şi impuse de către alte autorităţi ale administraţiei publice, ca urmare a 
prevederilor legale în vigoare; 
 b) Asigură realizarea monitorizării funcţiilor contractuale şi a personalului contractual; 
 c) Asigură monitorizarea numărului maxim de posturi; 
 d) Realizează raportarea privind numărul maxim de posturi stabiliti; 
 f) În conformitate cu prevederile legale, asigură organizarea şi desfaşurarea concursurilor sau 
examenelor organizate pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul structurii organizatorice a 
instituţiei sau pentru avansarea şi promovarea salariaţilor; 
 g) Întocmeşte documentele şi actele administrative necesare la evidenţa şi mişcarea personalului: 
angajare, avansare, promovare, sancţionare, detașare, pensionare, pentru orice altă modificare 
survenită în raportul de serviciu sau în raportul de munca al angajatului, precum şi în cazul încetării 
activităţii în cadrul instituţiei; 
 h) Stabileşte salariile de bază şi celelalte drepturi salariale ale personalului instituţiei, atât la 
angajare, precum şi în cazul modificării raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, în cazul 
reîncadrărilor profesionale, a indexarilor sau a majorărilor/micşorărilor survenite, potrivit 
legislaţiei în vigoare;  
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i) Stabileşte  necesarul fondului de salarii şi alte drepturi de personal, pentru încadrarea în 
fondurile bugetare alocate;  
j) Întocmeşte statul de funcţii, statul de personal şi organigrama instituţiei; 
k) Întocmeşte actele administrative, cu caracter individual, privind stabilirea salariului de bază şi a 
celorlalte drepturi salariale ale salariaţilor instituţiei; 
l) Întocmeşte rapoarte sau situaţii, la solicitarea  instituţiilor ierarhic superioare, privind evidenţa 
funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din instituţie, ce pot cuprinde date de identificare 
(nume, prenume, CNP etc.), informaţii de evidenţă (funcţie, vechime, studii etc.), informaţii privind 
cariera (funcţii ocupate, stagiu, avansări, promovări, sancţiuni, modificări în raportul de serviciu) 
etc.; 
m) Întocmeşte contractele de muncă şi actele adiţionale aferente acestora şi ţine evidenţa 
acestora conform reglementărilor stabilite la nivelul ordonatorului principal de credite; 
n) Aduce la cunoştinţa salariaţilor orice modificare ce intervine în evoluţia profesională sau 
salarială a acestora; 
o) În scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor umane, precum şi pentru monitorizarea 
carierei funcţionarului public şi a personalului contractual, întocmeşte şi actualizează dosarul 
profesional pentru fiecare salariat şi asigură păstrarea acestora în condiţii de siguranţă;  
p) Eliberează, la cerere, copii după actele din dosarul profesional al salariatului şi le certifică pentru 
autenticitate; 
r) Eliberează, la cerere, adeverinţe care să ateste calitatea de salariat, drepturile salariale cuvenite, 
activitatea desfaşurată de acesta, vechimea în muncă, vechimea în specialitate sau în funcţia 
publică; s) Monitorizează, la nivelul instituţiei, aplicarea prevederilor Legii nr.7/2004(r1), privind 
Codul de conduită a funcţionarilor publici, şi acordă consultanţă şi asistenţă de specialitate 
funcţionarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită; 
t) Soluţionează corespondenţa privind activitatea de resurse umane cu alte autorităţi, instituţii sau 
organisme ale administraţiei publice centrale și locale; 
u) Reprezintă instituţia, pe segmentul resurselor umane, în relaţia cu  ANFP-ul, consiliul local, 
primărie,  precum şi cu alte instituţii sau autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale; 
 

 4.3 Responsabilitățile compartimentului relații publice. 
    Art.44 Obiectivele generale  ale compartimentului relații publice sunt: 
1.Asigurarea unei comunicări şi cooperări eficiente între cetăţean şi instituție. 
2.Asigurarea și creșterea calității serviciilor oferite privind soluţionarea petiţiilor și audiențelor, 
astfel încăt să fie satisfăcute nevoile cetățenilor. 
3.Asigurarea serviciilor de copiere documente pentru cetățeni; 
4.Asigurarea procedurii de comunicare a actelor instanțelor judecătorești în termen.  
    Art.45 Obiectivele specifice ale compartimentului relații publice:  
1.1 Oferirea de informații corecte și prompte referitoare la modalitatea de soluționare a cererilor 
ce intră în sfera de competență a instituției; 
1.2 Asigurarea accesului la informațiile de interes public;  
1.3 Primirea, evidențierea, distribuirea și expedierea corectă și promptă a petițiilor; 
1.4 Asigurarea serviciilor de copiere documente pentru cetățeni;  

4.4  Responsabilitățile personalului operativ. 
 Art.46 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc 
construcţiile,  instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare 
având ca sarcină principală de serviciu supravegherea și asigurarea funcţionării lor. 
Responsabilitățile individuale ale salariaților sunt stabilite de conducerea instituției prin fișa 
postului. 
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(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi 
responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile 
operaţionale. 
 Art.47 (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcţionarea utilajelor, în 
conformitate cu regulamentele de exploatare,  instrucţiunile tehnice interne,  graficele de lucru şi 
dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă. 
 
 
(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure: 
  a) protejarea sănătăţii populaţiei; 
  b) protecţia mediului înconjurător; 
  c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţii; 
  d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora; 
  e) continuitatea serviciului. 

Capitolul 5. Norme generale de conduită profesională. 
       Art.48 Obiectivele normelor de conduită profesională sunt: creșterea calității serviciilor, 
eliminarea birocrației și a faptelor de corupție precum și crearea unui climat de încredere și 
respect reciproc cu cetățenii. 

1. Funcții publice și personal contractual. 
  Art.42 Normele generale de conduită profesională specifice salariaților sunt: 
1. Asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul utilizatorilor precum și a avea un 
comportament profesionist.  
2. Loialitatea faţă de Constituţie şi lege.  
3. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice, salariații având obligaţia de a apăra 
imaginea instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea. Acestora le este interzis să  exprime în public 
aprecieri neconforme cu realitatea, să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în 
soluţionare, să dezvăluie informaţii care nu au caracter public. 
4. Libertatea opiniilor, salariații,  în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, având obligaţia de a 
respecta demnitatea funcţiei  deţinute și de a avea o atitudine conciliantă. 
5. Cadrul relaţiilor în exercitarea funcției, fiind adoptată o atitudine imparţială pentru 
rezolvarea eficientă a problemelor utilizatorilor. 
 
         2.  Criterii  de evaluare a activității profesionale . 

     Art.49 Anual, personalul Direcției Serviciilor Publice Ianca sunt evaluați profesional, de 
performanța lor depinzând promovările interne. 
    Art.50 Criteriile  generale de evaluare a performanțelor profesionale  ale salariatului sunt: 

 rezultatele obținute – gradul de realizare a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa 
postului, promptitudine și operativitate, calitatea lucrărilor executate și a activităților 
desfășurate; 

 asumarea responsabilității – receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 
perseverență, obiectivitate, disciplină; 

 adaptabilitatea la complexitatea muncii, inițiativa și creativitatea – executarea de lucrări 
complexe, propuneri și soluții noi, motivarea acestora și evaluarea consecințelor; 

 capacitatea relațională și disciplina muncii – capacitatea de a evita stări conflictuale, 
capacitatea de dialog, respectarea regulilor interne stabilite de conducere, adaptabilitatea 
la situații neprevăzute. 
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Capitolul 6. Buget și finanţare. 
    Art.51 Veniturile și cheltuielile instituției sunt prevăzute în bugetul anual care, reflectă 
dimensiunea efortului financiar public al acesteia pe anul respectiv precum și starea de echilibru 
sau dezechilibru, după caz. 
    Art.52   Conducerea instituției, în calitate de ordonator terțiar de credite, are obligația de a 
angaja și utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, cu 
respectarea dispozițiilor legale. 
    Art.53  Controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează 
fondurile instituției și/sau patrimoniului public și privat. 
    Art.54 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se aprobă de conducerea instituției, iar 
plata se realizează prin compartimentul financiar, numai cu viza prealabilă de control financiar 
preventiv. 
    Art.55  Sumele încasate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului 
privat al Consiliului Local al Orașului Ianca constituie integral venituri ale bugetului local. 
    Art.56  Finanțarea cheltuielilor curente se realizează pe criterii economice. Mijloacele materiale 
și financiare necesare desfășurării activităților specifice instituției se asigură prin bugetul de 
venituri și cheltuieli, veniturile fiind asigurate integral din surse proprii.  
   Art.57  Tarifele aferente activităților prestate sunt fundamentate cu respectarea metodologiei de 
calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și 
exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a costurilor pentru protecția mediului. 
   Art.58 Finanțarea și realizarea investițiilor se fac cu respectarea legislației în vigoare privind 
inițierea și fundamentarea investițiilor publice, cu respectarea principiului rentabilității și eficienței 
economice 
   Art.59 Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice ale 
Direcției Serviciilor Publice, se asigură din următoarele surse: 
    a) fondurile proprii ale instituției şi/sau fonduri de la bugetul local; 
    b) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; 
  Art.60 Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale Consiliului Local Ianca aparţin 
domeniului public, dacă sunt finanţate din fonduri publice.  
 

Capitolul 7. Răspunderi și  sancțiuni 
    Art.61 Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu 
amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte: 
    a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile 
prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi 
obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale; 
    b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control; 
    c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă eliberată 
potrivit prevederilor prezentei legi; 
    c^1) nesolicitarea de către operatori a acordării licenţei, în termen de 90 de zile de la data 
aprobării hotărârii de dare în administrare. 
 

Capitolul 8. Dispoziții finale. 
   Art.62 Soluţionarea litigiilor patrimoniale şi nepatrimoniale legate de încheierea, executarea 
contractelor reglementate de legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi a celor 
izvorâte din neplata contravalorii serviciilor prestate este de competenţa instanţelor de judecată. 
    Art.63  Activitatea de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de utilitate publică este 
supusă controalelor instituţiilor publice ale statului . 
    Art.64 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către  Consiliului Local al 
Orașului Ianca.    
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Director executiv, 
Ing. Dumitrache Anca 

 
 

 
                                                                                                                    
 
 



! i i t ' i  :15I  tF FAX NO. : E2f9r-1:!l ri[r

i ls'l 
.nrr)FTF r\ ,,,,,,irr..n mc.=n' *l'#g:ElJl l"l:{gi^*

Fri"aSria Orastt lLt

Citre,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULt.ll r,,.rNr_-,r, .nirrETr ]r_ g*.A I r, ̂

ln qnrformitate cu Legea edueRlici &riiolnlc .l/:01 !. r:rr r,:,tii,iru.r,._ li
cot l ip lctdr i lc u] l f f io{re art .  19. al i_o. ( l )  Si  al i l r . (4).  i r t .6t .  J]h i2).  I+gea: i ! , j , : r i , : . - . : r . i ; ; r :

p bll.c I ocilc nr. 21 5/2001 , republicatd, LeElco nr. :8?./:00:r ni ! in(l ( todn I i-j.Jj I . ! ir, rll ir :i.1

$i ox Anexa la O.M.E.N.C,$. nr. 5557/21.11.2016 pri\,1 cl [{((.,rloloqi{ p€rlhr] ,iir:d::ri,jrj,,.1j.'l

cifrei de lcoladz.fe pentrlL invdlimtntul preuliverlilirr dc slat, evj{l,jnF,Jii.,jii,,,.i)i rl:l

prcgcolari $i clcvi qcolarizefi ir unili4ile de invirlinritnt fnnicLrtlrr. lrccuu. fi !mii..c;r :;. r71jui

confo n ilr yederea organiztrrii rctclci unittr{it0r de ltviilrinint p,rcunivcrlrl;lf 1i:\1n;i. ]lJrirl

ir(r(tir 2017-2018, vli $upurem spre aftrlizd ti sdoptare cii cclcri{a!e C,rnlllialui !.r,.:,ii .rl

{lrdluht lanca,.iud€tul thiila, reorganizarca unititiior de ill!:riirnint dr: sijrl ,:l' !-r,ri!.jrirt :i1,.

Jirridica, av6nd in vedere crl Scoah Gimnizi{li lloplr trLirlrd iill i .,rottir;li)j;,:iair ,:l

poitc ltrctiona ca unitatc do inv5Fmint cu lcrsonnlil$i. .irrirti$ r'$ rn rrj.1$tir, 'it i1,id

{l clevilor de 2)6.

Otgaliizarea/Eorgunizrred uniteflor de in].]iiil,,ilnt de shl $1 tr.l.i.r,,,tititil

jutidiel jrnllic{ opcr4iruri juridice ti sc rcalizc]zi. priJr h,-1i':iri rli )!,,,.,r::.Ljii!,i

a.hinis{yrrtici pxblice locale,ln conformilnte ctt prc\,cdctiir lcgislulirr;in \,ig,,&rlj.

Va multumim!

Iir,rstrEuIOl{ fc{.Fr",{ti {fl.1r i. i{-'ri:

Prn!. \'irti'i i q.J.:i-ii'.i
' I

/ , \ t , :
' ' l1 i ' '  '

! - , jur  l  rcuzaDr.  r?2.810025 Rrdi ls i  l r l :  '10 l0 l t io i  r l r { . |J  I ' r { ;+ l l r ( l l l i ld i r i l i i , i r
www isi hmj|l.rc, bJailihitl];:1Df r.ntl



P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A   Nr.62
din 27 iulie 2017

privind: reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2017-2018.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iulie 2017;
Având în vedere:
►adresa nr.7247/21.06.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, prin care se solită

reorganizarea cu celeritate a rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul școlar 2017-2018, deoarece Şcoala Gimnazială Plopu
nu mai poate funcționa ca unitate de învățământ cu personalitate juridică cu un număr total al elevilor de
226, adică sub numărul de 300 de elevi prevăzut la art.19 alin.(1) lit.b din Legea educației naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

►dispozițiile art.21 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ
particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ
preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, aprobată prin Ordinul M.E.C.S. nr.5777/2016;

►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.19 alin.(4) și art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,

coroborate cu dispoziţiile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ
teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2017-2018, se reorganizează după cum urmează:

Me
diu

l d
e

re
zid

en

ță CI
F/

SI
R Unitatea de învăţământ cu personalitate

juridică/niveluri de învățământ școlarizate/ limba
de predare/Adresa, nr. telefon /fax/e-mail

Unitatea de învăţământ fără personalitate
juridică arondată/

Adresa, nr. telefon /fax/e-mail

UR
BA

N
46

75
77

9 /
 09

61
10

22
74 Liceul Teoretic „Constantin Angelescu”/

preşcolar, primar, gimnazial şi liceal/
limba română/

Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.167,
Judeţul Brăila

Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668344; Fax: 0239/668519

e-mail: licangelescu@yahoo.com

Şcoala Gimnazială Perişoru/prim/gim.
Satul Perişoru nr.16, Orașul Ianca,

Judeţul Brăila, C.P. 815204
Tel. 0239668548,

email:scoalaperisoru@yahoo.com
Grădiniţa cu program normal Perișoru/

Preșcolar, Sat Perişoru nr.246,
Orașul Ianca, Judeţul Brăila,

Grădiniţa cu program normal Tîrlele Filiu/
Preșcolar, Satul Tîrlele Filiu nr.275,

Orașul Ianca, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal/preşcolar/ro

Ianca, str.Gării nr.8, Judeţul Brăila
Cod Poştal 815200, Tel/Fax 0239668057

email: gradinitaianca@yahoo.com

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR  PRIMAPRIMA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com
Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395



UR
BA

N
46

75
76

0/0
96

10
01

05

Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu”/
primar, gimnazial  liceal şi profesional/

limba română/
Oraşul Ianca, str. Calea Brăilei nr.13,

Judeţul Brăila, Cod Poştal 815200,
Tel: 0239/668494; 0239/668345

Fax: 0239/668818
e-mail: oncescuianca@yahoo.com

Şcoala Gimnazială Plopu/
preşcolar, primar, gimnazial/limba română

Oraşul Ianca, Satul Plopu nr.264,
Judeţul Brăila, Cod Poştal 815205,

Tel: 0239/651000; Fax: 0339/810562
e-mail: scoala_plopu05@yahoo.com
Grădiniţa cu program normal Plopu,

preșcolar/limba română, Satul Plopu nr.229
Orașul Ianca, Judeţul Brăila

Şcoala Primară Oprişeneşti, prim./română
Satul Oprișenești nr.217

Orașul Ianca, Judeţul Brăila
Grădiniţa cu program normal Oprișenești,

preșcolar/limba română/
Satul Oprişeneştinr.217

Orașul Ianca, Judeţul Brăila

UR
BA

N
42

05
7/0

9
71

10
00

33 Palatul Copiilor Brăila/Gim/Ro
Municipiul Brăila, B-dul Al.I.Cuza nr.97,

Județul Brăila, Tel/Fax: 0239/615137
e-mail: pcbraila@gmail.com

Palatul Copiilor - Filiala Ianca/gimnazial
Orașul Ianca, str.Gării nr.7, județul Brăila

Tel/Fax: 0239/668090

Art.2.-Prin grija secretarului, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila
şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca,
urmând a fi publicată pe pagina proprie de internet de către administratorul reţelei electronice a comunităţii
locale.

Art.3.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.6/
19.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2017-2018.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUS DE PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
CONSILIER JURIDIC

Fănel George CHIRIŢĂ Dorina  PREDESCU

H.C.L.nr.62/27.07.2017



Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul şcolar 2017-2018.

În temeiul prevederilor art. 30 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local
să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată.

Necesitatea/Oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

Prin adresa nr.7247/21.06.2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila a solicitat reorganizarea
cu celeritate a rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca, pentru anul școlar  2017-2018, deoarece Şcoala
Gimnazială Plopu nu mai poate funcționa ca unitate de învățământ cu personalitate juridică cu un
număr total al elevilor de 226, adică sub numărul de 300 de elevi prevăzut la art.19 alin.(1) lit.b din
Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Solicitarea s-a făcut în conformitate cu prevederile art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011 şi cu prevederile art.21 și art.24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de
școlarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi
școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea
organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, aprobată
prin Ordinul M.E.C.S. nr.5777/2016;

Totuși, solicitarea de acum este oarecum surprinzătoare dat fiind faptul că, la adoptarea
Hotărârii Consiliului Local nr.6/19.01.2017 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar
2017-2018, am avut avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, deși numărul elevilor
era și atunci sub 300!

În aceste condiții am propus ca Școala Gimnazială Plopu, precum și celelalte unități de
învățământ care erau în componența acestei școli, respectiv Școala Primară Oprișenești și
Grădinițele cu program normal din satele Plopu și Oprișenești, să intre sub autoritatea Liceului
Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› din orașul Ianca.

Vă mulţumesc !

P R I M A R

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA

P R I M A R
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