Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PROIECTE DE HOTARARE

Proiect de hotarare din 05.07.2018
www.primaritm.ro/proiecte.php?unid=495A1C334514978CC22582C1004960EB
Proiect de hotarare din 05.07.2018
privind delegarea gestiunii, prin atribuire directa, a serviciului 'Intretinere a serviciului de iluminat
public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara', precum si aprobarea Caietului de sarcini,
Contractului de delegare a gestiunii, si a tarifelor pentru activitatile de intretinere si reparatii a
sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor si asigurare
ornamente noi pentru sarbatori
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- ………………............... privind oportunitatea proiectului
de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-…………………. al Directiei Edilitare din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ………………… - Anexa la Raportul de specialitate
nr. SC2018 - ……………………………………..;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice, nr. ……………………………………..
Avand in vedere adresa nr. RE2018-000543/08.03.2018 din partea Societatii de Transport Public Timisoara
privid tarifele propuse pentru pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public,
verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor si asigurare ornamente noi pentru sarbatori;
Avand in vedere Avizul nr. 6964/03.07.2018 emis de Consiliul Concurentei;
Avand in vedere HCL nr. 251/2017 si HCL nr. 271/2017;
Avand in vedere Regulamentul de organizare si functionare a serviciului, aprobat prin HCL 91/2011;
Avand in vedere Caiet de sarcini al serviciului de iluminat public, aprobat prin HCL 254/2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,
Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si
societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si
probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism,
ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2) lit.f), art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 8 alin. (1) si alin. (3) lit. d), art.22 alin.
(2) si alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c), d) si art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si
modificata;
HOTARASTE
Art. 1: Se aproba delegarea gestiunii, prin atribuire directa, a serviciului 'Intretinere a serviciului de iluminat
public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara' catre SC Societatea de Transport Public Timisoara SA.
Art. 2: Se aproba Caietul de sarcini pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public,
verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor si asigurare ornamente noi pentru sarbatori in
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municipiul Timisoara, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare si care devine anexa
la contract.
Art. 3: Regulamentul de organizare si functionare a serviciului 'Intretinere a serviciului de iluminat public si
iluminat festiv de sarbatori din Timisoara' este aprobat prin HCLMT nr. 91/2011 si devine anexa la Contractul
de delegare.
Art. 4: Se aproba Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directa, a serviciului ,,Intretinere a
serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara', conform Anexei 2 care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 5: Bunurile date in administare si exploatare Societatii de Transport Public Timisoara sunt prevazute in
Anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare si devine anexa a contractului.
Art. 6: Se aproba tarifele pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public,
verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor si asigurare ornamente noi pentru sarbatori, conform
Anexei 4, care face parte integranta din prezenta hotarare si care devine anexa a contractului.
Art. 7: Se aproba redeventa anuala in cuantum de 0,5 % din veniturile incasate de delegat pentru serviciile
prestate.
Art. 8: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, HCLMT nr. 480/20.12.2017 se revoca ca urmare a
adresei Coniliului Concurentei cu nr. 3322/16.04.2018.
Art. 9: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara si Directia
Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si SC Societatea de Transport Public Timisoara SA.
Art. 10: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- SC Societatea de Transport Public Timisoara SA;
- Mass-media locale.
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