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H O T Ă R Â R E A  Nr. 60 
 

Din 02.08.2021 
 

Privind: însușirea Contractului de comodat privind folosirea sistemului de distributie a 
energiei electrice pentru realizarea  serviciului de iluminat public în  comuna Ivești, județul 
Galați 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4119/11.06.2021 

  
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

02.08.2021; 
 Având in vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, Primarul 
comunei Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub 
nr.4119/11.06.2021; 
 Având in vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi înregistrat sub nr. 
4120  din 11.06.2021; 
 Având in vedere Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 pentru agricultură şi activităţi 
economico-financiare; 

Având in vedere Contractul de comodat nr.128859/09.06.2021, nr.4096/10.06.2021, 
privind folosirea sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea  serviciului de 
iluminat public în  comuna Ivești, județul Galați, încheiat cu Distribuție Energie Electrică 
România S.A.– Sucursala Galați; 

Având în vedere prevederile art.129, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „h” din 
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile, art.8 alin.(3) lit.„i” și ale art.2 alin.(2) și (4) din Legea 
nr.230/2006, a serviciului de iluminat public, modificările și completările ulterioare; 
            Având în vedere prevederile Ordinul comun nr. 93/ 5 / 2007, al ANRSC și ANRE, 
pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a 
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public; 

În baza art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Consiliul local al comunei Ivești, județul Galați își însușește Contractul de 
comodat nr.128859/09.06.2021, nr.4096/10.06.2021, privind folosirea sistemului de 
distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public în comuna 
Ivești, județul Galați, încheiat cu Distribuție Energie Electrică România S.A.– Sucursala 
Galați.  

 
Art.2.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 
 



 Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesati.   
 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Popa Ion     Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 
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REFERAT DE APROBARE 
 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea „Contractului de comodat privind folosirea 
sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea  serviciului de iluminat 
public” în  comuna Ivești, județul Galați 

 
 

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Președintelui ANRSC/ANRE nr. 
5/93/2007 privind Contractul cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a 
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public  a prevederilor art. 4 alin. 2 
si 3 din Legea 230/2006 privind serviciul de iluminat public si Legea 51/2006 prind serviciile 
comunitare de utilităţi publice prin prezenta iniţiem Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
„Contractului de comodat privind folosirea sistemului de distributie a energiei electrice pentru 
realizarea  serviciului de iluminat public” în  comuna Ivești, județul Galați 
 

Motive:  
 

În fapt, arătăm că Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice prin mandatul de control nr.903301/04.03.2021  
(1776/17.03.2021) si nota de control inregistrata la Comuna Ivești sub nr.1777/17.03.2021 a 
stabilit ca măsură obligația UAT- Comuna Ivești de a încheia cu proprietarul sistemului de 
distributie a energiei electrice „contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de 
distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public” în conformitate 
cu prevederile Ordinului comun al Președintelui ANRSC/ANRE nr. 5/93/2007 și art. 4 alin. 2 
din Legea 230/2006 privind serviciul de iluminat public 
 

In conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. 2 si 3 din Legea 230/2006 privind serviciul 
de iluminat public si cu ale Ordinului comun ANRSC/ANRE nr. 93/5/2007 a fost incheiat 
contractul de comodat nr. 128859/09.06.2021 respectiv nr.4096/10.06.2021, între Distribuție 
Energie Electrică România – Sucursala Galați și Primăria comunei Ivești. 

Durata contractului este pentru o perioadă de 5 ani și folosirea infrastructurii se face 
cu titlu gratuit. Infrastructura cuprinde un număr de 1.189 stâlpi de iluminat, fără a include 
stâlpii de pe aliniamentul DN 25 (380 de stâlpi) și posturile de transformare la care sunt 
racordate 10 puncte de aprindere a iluminatului public din comuna Ivești. 

Propun Consiliului local al comunei Ivești, județul Galați adoptarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea „Contractului de comodat privind folosirea sistemului de 
distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public” în  comuna 
Ivești, județul Galați. 

 
P R I M A R , 

      Gheoca Maricel 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
 COMUNA IVEȘTI 
P R I M A R, 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, 
Investitii, Achiziţii publice, Monitorizare contracte 
Compartimentul SVSU, SSM 

 
Nr.4120 din 11.06.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea contractului de comodat privind folosirea sistemului de distributie a 
energiei electrice pentru realizarea  serviciului de iluminat public în  comuna Ivești, județul 
Galați 

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 

din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea contractului 
de comodat privind folosirea sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea  
serviciului de iluminat public în  comuna Ivești, județul Galați. 

Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat privind 
folosirea sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea  serviciului de iluminat 
public, și din conţinutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare elaborat de 
Primarul Comunei Ivești, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, se identifică motivul 
de fapt că Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice a notificat U.A.T. comuna Ivești cu privire la obligația încheierii cu proprietarul 
sistemului de distributie a energiei electrice a contractului de comodat privind folosirea 
infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de 
iluminat public, in conformitate cu contractul cadru aprobat prin Ordinul comun nr. 93 si nr. 5 
din 2007, al Președintelui ANRSC și al ANRE. 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale: 
- art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „h”, art. 139, alin. (2), și art. 196 alin. 

(1) lit. „a” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

- art.8 alin.(3) lit.„i” din Legea nr.56/2006, privind serviciile comunitare de utilități 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia 
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu 
aprobarea contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative 
locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza contractelor-cadru de 
furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de 
autorităţile de reglementare competente; 

- art.2 alin.(2) și (4) din Legea nr.230/2006, a serviciului de iluminat public, 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora sistemul de iluminat public 
este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de 
trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, 
instalaţii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, 
conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, 
automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public cu excepţia 
elementelor care fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice. 

- Art.4 alin.(2) și (3) din Legea nr.230/2006, a serviciului de iluminat public , 
modificările și completările ulterioare, potrivit  cărora autorităţile administraţiei 
publice locale au drept de folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului 



de distribuţie a energiei electrice, pe toata durata existentei acesteia, pe baza 
unui contract incheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul 
sistemului de distribuţie a energiei electrice. Prin acest contract se 
reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru 
prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor şi 
obligaţiilor tuturor părţilor implicate. Contractul se incheie în baza contractului-
cadru emis prin ordin comun al presedintilor A.N.R.E. şi A.N.R.S.C. 

- Ordinul comun nr. 93 / 5 / 2007, al ANRSC și al ANRE, pentru aprobarea 
Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a 
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public 
 

În ceea ce priveşte prezentul proiect de hotărâre, acesta respectă atât cerinţele de 
formă, cât şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin acesta se integrează în ansamblul 
legislaţiei şi nu conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi în executarea cărora 
urmează să fie aprobat.  

În concluzie, ţinâd cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local 
Comuna Ivesti propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. 

 
 
 

INSPECTOR,     INSPECTOR, 
 

Roșu Cătălin-Sorin    Popa Vasile 
 

 

 

 


