oPIs
aI documentelor dosarului şedinţei Q--iQedin data de 29.08.2018 şi care au fost
comunicate către Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara

1. Adresa de înaintare.
2 Proces - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Ribiţa din 30.07.2018 şi care a fost
aprobat cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi în şedinţa de îndată a Consiliului local al
cornunei Ribiţa din data de 29.08.2018.
3. Proces - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Ribiţa din 29.08.2018.
4. Hotărarea nr.37/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
5. Proiect de hotărâre nr.33/30.07.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
6. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.33/2018.
7. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.33/2018.
8. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cacirul Consiliului local al comunei Ribiţa
pentru proiectul de hotărâre nr.33 /2018.
9. Hotărarea nr.38/2018 privind aprobarea unei sume de bani pentru evenimentele organizate în
comuna Ribiţa în data de 02 septembrie 2018

10.Proiect de hotărâre nr.36/30.07.2018 privind aprobarea unei sume de bani pentru evenimentele
organizate în comuna Ribiţa în data de 02 septembrie 2018.

1 1. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.36/201 8.
12.Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.36/2018.
13.Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al cornunei Ribiţa
pentru proiectul de hotărâre nr.36 /2018.
14.Hotărarea nr.39/2018 privind privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public în comuna
Ribiţa,judeţul Hunedoara.

15.Proiect de hotărâre nr.8/2018 privind

privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public în comuna

Ribiţa,judeţul Hunedoara

16.Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.8/20 1 8.
17.Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.8/2018.
18.Raportul Comisiei de specialitate nr.1,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa
pentru proiectul de hotărâre nr.8 /20 l 8.
19.Hotărarea nr.40/2018 privind privind înfiinţarea Serviciului de curăţenie stradală şi de desză pezire în
comuna Ribiţa,judeţ ul Hunedoara

20. Proiect de hotărâre nr.37/30.07.2018 privind privind înfiinţarea Serviciului de curăţenie stradală şi
de deszăpezire în comuna Ribiţa,judeţ ul Hunedoara

21.Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.37/2018.
22.Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.37/201 8.
23. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa
pentru proiectul de hotărâre nr.37 /2018.

24.Hotărarea nr.41/2018 privind anaiiza stadiului de înscriere a datelorîn registrul agricol
pentru semestrul l al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei
a ctivităţi

25. Proiect de hotărâre nr.35/30.07.2018 privind privind analiza stadiului de înscriere a
datelor în registrul agricol pentru semestrul l al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru
eficientizarea acestei activităţi

26. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.35/201 8.
27. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.35/201 8.
28. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa
pentru proiectul de hotărâre nr.35 /2018.

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
încheiat în şedinta ordinară a Consiliului local al comunei
Ribita din data de 29.08.2018,ora 16,00

Şedinta ordinară a Consiliului local Ribita a fost convocata prin Dispozitia
nr.56/23.08.20l8 si se desfasoara in sala de şedinţe a Primăriei comunei
Ribita,judetul Hunedoara.
In sala de sedinta sunt prezenti 9 consilieri locali din cei 9 consilieri in
functie.Alături de domnii consilieri la sedinta participa de drept dna. secretar-Buftea
Oprean Diana, este prezent dl.primar .Participă domnii delegaţi săteşti - Pop
Bogdan Şi Trifa Nicolae deoarece se discută probleme ce se referă şi la satele
Uibăreşti şi Dumbrava de Sus.
Doamna secretar le aduce la cunoştinţă dlor.consilieri că în continuare, la
votarea atât pe articole,cât şi în ansamblu a proiectelor de hotărâri,domnii consilieri
locali care se afiă în situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese raportat la
respectivele proiecte de hotărâre,să se abţină de la vot.
D1.Tulea a fost preşedinte timp de 3 luni aşa că dna.Golda îl propune pe
dl.Neaga Ioan,propunerea este supusă a vot şi este adoptată cu unanimitate de voturi
Hotărârea nr.37/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Date fiind cele de mai sus,dl.viceprimar arată că şedinta a fost convocata prin
Dispozitia nr. 56/23.08.2018 si dă citire ordinii de zi propusa prin aceasta dispozitie
si anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului !ocal al
comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat în
urma procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul
MODERNIZARE DISPENSAR UMAN DIN COMUNA RIBIŢA,
JUD. HUNEDOARA
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume de bani pentru
evenimentele organizate în comuna Ribiţa în data de 02 septembrie
2018.
4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public în
comuna Ribiţajudeţul Hunedoara.
5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de curăţenie stradală
şi de deszăpezire în comuna Ribiţajudeţul Hunedoara.

6. Întrebări,interpelări,discuţii.
Dna.secretar comunică faptul că mai există un proiect de hotărâre necesar a fi
discutat şi anume cel privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol pentru semestrul I al anului 20 1 8 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea
acestei activităţi ,însoţit de toate materialele necesare.Deasemenea ,propune să se
retraga proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi proiectul de hotărâre
privind aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii publice
pentru obiectivul MODERNIZARE DISPENSAR UMAN DIN COMUNA RIBIŢA,
JUD. HUNEDOAR.A .D1.preşedinte de şedinţă -Neaga Ioan,supune la vot ordinea de
zi modificată şi este aprobată cu votul celor 9 consilieri locali prezenţi.
D1.preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal al şedinţei din
30.07.2018 care este aprobat cu votul tuturor celor 9 consilieri locali prezenţi la
şedinţă.
La primul punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre nr.36/30.07.201 8
privind aprobarea unei sume de bani pentru evenimentele organizate în comuna Ribiţa
în data de 02 septembrie 2018.Se citeşte expunerea de motive a dlui.viceprimar pentru
acest proiect de hotărare , avizul comisiilor de specialitate si referatul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. Proiectul de hotărâre
este supus la vot şi se votează pe articole şi în ansamblu şi este adoptată cu 6 voturi
pentru din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă,se abţin dl.Popovici,dl.Onea
şi dna.Iezan, Hotărarea nr.38/2018 privind aprobarea unei sume de bani pentru
evenimentele organizate în comuna Ribiţa în data de 02 septembrie 2018.
La al doilea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
iir.37/30.07.2018 privind înfiinţarea Serviciului de curăţenie stradală şi deszăpezire în
comuna Ribiţa,judeţul Hunedoara.Se citeşte expunerea de motive a dlui.viceprimar
pentru acest proiect de hotărare , avizul comisiilor de specialitate si referatul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. Proiectul de hotărâre
este supus la vot şi se votează pe articole şi în ansamblu şi este adoptată cu 9 voturi
pentru din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea, nr.39/2018
privind înfiinţarea Serviciului de curăţenie stradală şi deszăpezire în comuna
Ribiţa,judeţul Hunedoara.
La al treilea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre nr.8/201 8
privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public în comuna Ribiţa,judeţul
Hunedoara.Se citeşte expunerea de motive a dlui.viceprimar pentru acest proiect de
hotărare , avizul comisiilor de specialitate si referatul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate. Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se votează pe
articole şi în ansamblu şi este adoptată cu 9 voturi pentru din cei 9 consilieri în
funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea nr.40/2018 privind înfiinţarea Serviciului de
iluminat public în comuna Ribiţa,judeţul Hunedoara.
La ultimul punct al ordinii de zi,se citeşte proiectul de hotarăre privind analiza
stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 20 1 8 şi
a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,proiect nr.35/30.07.2018.
Se citeşte expunerea de motive a dlui.viceprimar pentru acest proiect de hotărare
avizul comisiilor de specialitate si referatul compartimentului de resort din cadrul

aparatului de specialitate. Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se votează pe
articole şi în ansamblu şi este adoptai u 9 voturi pentru din cei 9 consilieri în
funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea nr.41/2O.8 privind analiza stadiului de
înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 20 1 8 şi a stabilirii
măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
D1.primar reia discuţia din şedinţa precedentă în care a relatat acuzaţiile care iau fost aduse privind centrala termică de la Căminul Cultural Crişan ,acuzaţii că şi-ar
fi înişit această centrală şi le solicită dlor.consilieri să verifice acuzaţiile respective.
D1.Onea întreabă când se va repara drumul Becseşti din Crişan.D1.primar
răsounde dlui.Onea printr-o întrebare şi anume când îşi vor curăţa şi pamenii şanţurile
şi vegetaţia şi când nu îşi vor deversa canalizarea chiar în drumul respectiv pe care îl
vor reparat.
D1.Popovicicomunică faptul că drumul la Libaia este impracticabil,oamenii trec
pe terenul lui deoarece Unitatea Militară Brad a închis trecerea pe podul care ducea la
un drum alternativ.D1.primar raspunde că ,din păcate,fiind teren propietate MAN,podul
respectiv se poate închide.
Dna.Iezan anunţă că drumul spre pădurea de unde îşi aduc oamenii lemne este
distrus.D1.Primar le spune dlor.consilieri că va trebui anunţată poliţia să îi găsească pe
cei care 1-au distrus şi să îl repare.

D1.preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte înscrieri la cuvant.
Avand in vedere faptul ca nu mai sunt solicitari de inscriere la cuvant din
partea domnilor consilieri,dl. presedinte de sedinta declara sedinta Consiliului local
al comunei Ribita - inchisa.
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ROMANIA
JUDETUL HUEDOARA
COMUNA RIBIŢA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 12O1 8
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul local al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.33/30.07.20l8 privind alegerea preşedintelui de
expunerea de motive a dlui.viceprimar nr. 1 05/30.07.20 l 8,referatul înregistrat la
şedinţă,
nr.111/23.08.20l8 prin care secretarul comunei propune alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
perioada AUGUST 20 l 8 - OCTOMBRIE 20 l 8;
Văzând Raportul comun de avizare nr. l 1 7/27.08.20 l 8 al proiectului de hotărâre întocmit de
către Comisia de specialitate nr. l ,Comisia de specialitate nr.2 şi Comisia nr.3 a Consiliului local
Ribiţa,judeţul Hunedoara;
În conformitate cu art.35, alin.(l) şi art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicătă, cu modificările şi completările ulterioare,
In baza art.45, alin.(l) şi art.l 15, alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. l 1 alin.4 din Legea
nr.544/2004 a contenciosului administrativ,actualizată ,
HOTĂRĂŞTE:
fr
Art. l .- Se alege domnul consilier local
preşedinte de
1O (11
şedinţă pentru perioada AUGUST 20 l 8 - OCTOMBRIE 20 l 8 şi în această calitate va conduce
şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

Art.2.- Domnul
îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu
prevederile Legii nr.2 l 5/200 1 privind administraţia publică locală, republicătă, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu legislaţia în vigoare.
Art.3.- Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Ribiţa şi
domnului
)
.:

Ribiţa,29.08.2018
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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
PRIMA.R
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.33/30.07.2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara,
Având în vedere expunerea de motive a dlui.viceprimar nr.105/30.07.2018
În conformitate cu art.35, alin.(1) şi art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicătă, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza art.45, alin.(1) şi art.1 15, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 1 alin.4 din Legea
nr.544/2004 a contenciosului administrativ,actualizată ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 .- Se alege domnul consilier local
preşedinte de
şedinţă pentru perioada AUGUST 20 1 8 - OCTOMBRIE 20 1 8 şi în această calitate va conduce
şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Art.2.- Domnul
îşi va desfaşura activitatea în conformitate cu
prevederile Legii nr.2 1 5/2001 privind administraţia publică locală, republicătă, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu legislaţia în vigoare.
Art.3.- Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Ribiţa şi
domnului
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
PRIMAR
NR.105 /30.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru proiectul de hotărare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

În conforrnitate cu art.35, alin.(1) şi art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicătă, cu modificările şi completările ulterioare,precum şi în baza art.45,
alin.(1) şi art.1 15, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este nevoie să se aleagă un preşedinte de
şedinţă care va semna hotărârile adoptate şi procesele - verbale de şedinţă pentru următoarele 3 luni.
Date fiind cele de mai sus,vă rog să procedaţi la adoptarea unei hotărâri de consiliu pentru
alegerea unui preşedinte de şedinţă.

VICEPRIMAR,

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA
NR.111/23.08.2018

RAPORT

Pentru proiectul de hotărare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Subsemnata Buftea Oprean Diana Ioana,secretar al comunei Ribiţa,judeţul
Hunedoara,
Având în vedere prevederile art.35,art.41 ,art.45 ,art.115 alin.1 lit.b din Legea
ad ministraţiei publice locale n r.2 1 5/200 1 ,republicată,cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul art.44 din Legea administraţiei publice locale
n r.2 1 5/2001 ,republicată,cu modificările şi completările ulterioare, înaintez prezentul
raport pentru proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ,şi
deoarece consider că este întocmit în conformitate cu prevederile legale,propun
adoptarea sa în forma prezentată de iniţiator - dl.viceprimar.
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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert

Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

N R.473/117/27.08.2018
AVIZ

Pentru proiectul de hotărîre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Comisiile nr.1,2 şi 3,reunite luand în discuţie proiectul de hotărare privind privind
alegerea preşedintelui de şedinţă,consideră că privind alegerea preşedintelui de şedinţă,consideră
proiectul de hotărâre supus aprobării de către dl.viceprimar,legal şi oportun şi consideră că poate fl
adoptat în forma supusă dezbaterii.
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire
comunala protectia mediului,servicii si comert

1.IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN
i/

3.ONEA IOAN

Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor
cetatenilor

1.POPOVICI CONSTANTIN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN
Com isia pentru invatamant,sa natate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement

1.RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANA IOANA
3.JOSAN IOAN

,,l/1

ROMANIA
JUDETUL HUEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. /2018
Privind aprobarea eheltuirii unor sume de bani eu ocazia evenimentelor ce se vor desfăşura în
comuna Ribiţa în data de 2 septembrie 20 18

Consiliul local aI comunei Ribitajudetul Hunedoara,
Analizand proiectul de hotărâre nr.36/30.07.2018, expunerea de motive nr. 108/30.07.2018 a
domnului vieeprimar prin care propune cheltuirea sumei de 20.000 lei din bugetul local,referatul
nr.114/23.08.2018 al eompartimentului eontabilitate,buget si resurse umane precum si avizul
nr. 120/27.08.20 1 8 ,favorabil, al comisiilor de speeialitate 1 ,2 şi 3 din cadrul Consiliului local
Ribita,
In temeiul art.20 alin. 1 lit.k din Legea nr.273/2006 privind finantele publice loeale precum si
art.3 8 alin.2 lit.b ,alin.4 lit.a, art.45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 ,republicata;
HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba cheltuirea sumei de 20.000 lei din bugetul local al eomunei Ribita pentru
anul 2018 de la capitolul 67.02 - Cultură,recreere şi religie pentru manifestarile artistice şi sportive
ce vor avea loc cu ocazia sărbătorii organizate în satul Dumbrava de Jos, comuna Ribiţa în data de 2
septembrie 20 1 8.
Art.2 Prezenta hotarare se comunica domnului primar,compartimentului contabilitate,buget si
resurse umane preeum si Institutiei Prefectului judetului Hunedoara si poate fi contestata in instanta
de conteneios administrativ competenta.
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ASCRETAR,
Diana Ioana

Prezenta htarare a fost adoptata ,prin vot deschis astfel:un numar de
numar de R3 voturiimpotriva,un numar de
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Ribita,29.08.201 8
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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE NR.36/30.07.2018
Privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia evenimentelor ce se vor desfăşura în
comuna Ribiţa în data de 2 septembrie 20 1 8

Consiliul Iocal al comunei Ribita,judetul Hunedoara,
Analizand proiectul de hotărâre nr.36/30.07.2018, expunerea de motive nr. 108/30.07.2018 a
domnului viceprimar prin care propune cheltuirea sumei de 20.000 lei din bugetul local,referatul
nr. 1 1 4/23 .08 .20 1 8 al compartimentului contabilitate,buget si resurse umane precum si avizul
nr.120/27.08.2018 ,favorabil, al comisiilor de specialitate 1,2 şi 3 din cadrul Consiliului local
Ribita,
In temeiul art.20 alin. 1 lit.k din Legea nr.273/2006 privind fnante1e publice locale precum si
art.38 alin.2 lit.b ,alin.4 lit.a, art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 ,republicata;

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba cheltuirea sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Ribita pentru
anul 2018 de la capitolul 67.02 - Cultură,recreere şi religie pentru manifestarile artistice şi sportive
ce vor avea loc cu ocazia sărbătorii organizate în satul Dumbrava de Jos, comuna Ribiţa în data de 2
septembrie 20 1 8.
Art.2 Prezenta hotarare se comunica domnului primar,compartimentului contabilitate,buget si
resurse umane precum si Institutiei Prefectului judetului Hunedoara si poate fi contestata in instanta
de contencios administrativ competenta.

AVIZ ZĂ SECRETAR,
Buftea
Diana Ioana

ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
NR.108/30.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani eu ocazia evenimentelor
ce se vor desfăşura în comuna Ribiţa în data de 2 septembrie 20 1 8

Cu ocazia sărbătorii Nedeii de la Dumbrava de Jos ,în satul Dumbrava de Jos,eomuna Ribiţa
se vor organiza o serie de evenimente precum un bal în acest sat şi competiţii sportive pentru copii
şi tinerii din comună,competiţii în care este implicat şi Clubul sportiv Olimpia Ribiţa,din subordinea
Consiliului local Ribiţa.Date fiind cele de mai sus,consider că este oportună alocarea unei sume de
bani din bugetul local ce va fi utilizată pentru aceste evenimente.
Din această cauză propun prin proiectul de hotarare supus dezbaterii, alocarea din bugetul
local al comunei Ribita pentru anul 20 1 8 a unei sume de 20.000 lei pentru finantarea activitatilor
enumerate mai sus.
Pentru motivele de mai sus supun aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare propus
dezbaterii.

VICEPRIMAR,
JOSA
•AN

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI RIBITA
NR.1 14/23.08.2018

REFERAT
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia evenimentelor
ce se vor desfăşura în cornuna Ribiţa în data de 2 septembrie 20 1 8

Avand in vedere cheltuielile ocazionate de evenimentele artistice şi sportive ce se
organizeaza odată cu sărbătoarea Nedeii de la Dumbrava de Jos,precum şi existenţa sumei propuse
în proiectul de hotărare în bugetul local pentru anul 20 1 8 si in conformitate cu art. .20 alin. 1 lit.k din
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,consider că este legală şi oportună cheltuirea
sumei de 20.000 lei propusă de dl.viceprimar Josan Ioan prin proiectul de hotărare suspus
dezbaterii.
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prea Liliana Elena

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

NR.473/1 20/27.08.20 1 8

RAPORT
Pentru avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia
evenimentelor ce se vor desfaşura în comuna Ribiţa în data de 2 septembrie 20 1 8

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala buget,finante,administrarea
domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii
si comert luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea cheltuirii unei sume (20.000 lei)
din bugetul local pentru manifestarile ce vor avea loc cu ocazia sărbătorii Nedeii de la Dumbrava
de Jos,considera ca proiectul de hotarare este oportun.
Deasemenea proiectul supus dezbaterii este legal deoarece s- a fundamentat in baza art.20
alin. 1 lit.k din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si art.38 alin.2 lit.b ,alin.4
lit.a, art.45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.2 1 5/200 1 ,republicata;
In aceste conditii propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma supusa dezbaterii de
catre initiatorul sau - dl.primar.
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala protectia mediului,servicii si comert
1 .IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN
3.ONEA IOAN
Comisia de specialitate pentru administratiel .ublica Ioca a,juridica,apararea ordinii si
linistii publice,a drepturilor cetatenilor
1 .POPOVICI CONSTANTIN
2 .MAGDAL1NA VASILE
3 .NEAGA IOAN
Comisia pentru invatamant,sanatte u .. a,protectie sociala,activitati sportive si de agrement
1 .RUSU HORIA
2.GOLDA ADIUANĂ IOANA
3.JOSAN IOAN
/
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ROMÂNIA

HOT Ă RÂREANR. /2018
privind, înfiinţarea serviciului de iluminat public, in Comuna Ribiţa
Consiliul local al Comunei Ribita, judeţul Hunedoara,
Examinând proiectul de hotărâre nr.8/2018,expunerea de motive a dlui.viceprimar
nr.11O/30.07.2018,referatul nr.116/23.08.2018 şi avizul Comisiilor nr.1,2,3 din cadrul
Consiliului local Ribiţa,nr. 1 22/28.08.201 8,
Având în vedere:
dispoziţiile art.8 alin.(1) si art.28 alin.(2) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr. 5 1 /2006-republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile art.8 alin.(1), artl6 alin.(1) lit.a) i alin.(2), art.17 alin.(2) i art.19 din Legea
serviciului de iiuminat public nr.230/2006;
ReguJamentul-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr.86/2007 al
presedintelui 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 preedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie
Comunală;
ln temeiul prevederilor art.36 alin.(1), aiin.(2) lit.d) i 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;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art. 1 .-Se aprobă înfiinţarea, organizarea i funcţionarea serviciului de iluminat public al
comnunei Ribiţa.
Art.2.-Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice
si se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic i funcţional comun sistemului de
distribuţie a energiei electrice, punctul de separare al acestora fiind clemele de racord ale
coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat.
Art.3.-Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal- pietonal,
iluminatul ornamental i ornarnental - festiv.
Art.4.-Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare i de exploatare a serviciului de iluminat
public se asigură din fondurile alocate anual de la bugetului local, precum si din alte venituri
atrase potrivit legii.
Art5.-Finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea, funcţionarea i exploatarea serviciului de
ilurninat public se asigură potrivit Legii 51/2006 privind serviciile de utilităţi publice.
Art.7.-Se aprobă Regulamentul de organizare i funcţionare a serviciului de iluminat public din
aria administrativ teritorială a Comunei Ribiţa, potrivit Anexa nr. 1.
Art.8.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă,i
şsaţi.

Ribita,29.08.201 8

CONTIASE4EZĂ SECRETAR,
Buftea OpDiana Joana
Prezenta hotarare a fost adoptata pnn vot deschis cu un numar de
si un numar de
abtineri.

voturi pentru si un numar de

voturi impotriva
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Anexa nr. 1 la HCL nr./20 1 8

REGULAMENTUL
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
DIN COMUNA RIBITA
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului de iluminat public din
comuna Ribita.
(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului
de iluminat public, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru
asigurarea serviciului, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre
operator si utilizator.
(3) Prevederile preentu1ui regulament se aplica, de asemenea, 1a proiectarea, executarea,
receptionarea, utilizarea si intretinerea componentelor sistemului de iluminat public.
(4) Operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate,
organizare si de modul in care este organizata gestiunea serviciului de iluminat public, se
va conforma prevederilor prezentului regulament.
(5) Conditiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti in prezentul regulament au
caracter minimal. Consiliul Local poate aproba si alte conditii tehnice sau alti indicatori
de performanta pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.
(6) Orice dezvoltare a retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se
face cu respectarea prezentului reguiament.
ART. 2
Desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si
nevoi de utilitate.publica in comuna Ribita, si anume:
a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
b) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in aria administrativ teritoriala,
1

3.1 1 grad de asigurare in fumizare - nivel procentual de asigurare a furnizarii serviciului
necesar utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractui de
furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;
3.12 igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate sa amorseze o lampa
cu descarcari fara preincalzirea electrozi lor;
3. 1 3 iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafata si aria respectiva;
3.14 iluminare medie E(m) - media aritmetica a iluminarilor pe suprafata de calcul avuta
in vedere;
3.15 iluminare minima E(min) - cea mai mica valoare a iluminarii punctuale pe suprafata
de calcul avuta in vedere;
3.16 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in evidenta a unor monumente de
arta sau istorice ori a unor obiective de importanta publica sau culturala pentru
comunitatea Iocala;
3.17 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement,
pietelor, targurilor si altora asemenea;
3.18 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor si
altor evenimente festive;
3.19 iluminat stradal-pietonal - iluminatul cailor de acces pietonal;
3.20 iluminat stradal-rutier - iluminatui cailor de circulatie rutiera;
3.21 indicatori de performanta garantati - parametri ai serviciului de iluminat public
prestat, pentru care se stabilesc nivelui•i minime de calitate si pentru care sunt prevazute
penalizari in licenta sau in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizarii lor;
3.22 indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de iluminat public
prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de ca!itate, urmariti la nivelul
operatorilor si care reprezinta conditii de acordare sau de retragere a Iicentei, dar pentru
care nu sunt prevazute penalizari in contractele de delegare de gestiune, in cazul
nerealizarii lor;
3.23 indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce Ia orbirea
inconfortabila, caracterizand orbirea provocata de sursele de lumina af1ate in campul
vizual, in raport cu luminanta medie a caii de circulatie;
3.24 intensitate luminoasa I - raportul dintre fluxui luminos elernentar emis de sursa si
unghiul solid elementar pe directia data;
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3.38 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public, cat si
pentru distributia energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distributie a
energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale
coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;
3.39 raport de zona alaturata SR - raport intre iluminarea medie de pe o portiune de 5 m
latime sau mai putin, daca spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de
circulatie, si iluminarea medie a caii de circulatie de pe o latime de 5 m sau jumatate din
latimea fiecarui sens de circulatie, daca aceasta este mai mica de 5 m;
3.40 reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente si/sau
instalatii care, fara modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnica si de
eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la inceputul duratei de viata;
3.41 retea electrica de joasa tensiune destinata iluminatului public - ansamblu de posturi
de transformare, cutii de distributie, echipamente de comanda/control si masura, instalatii
de legare la pamant, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii, console,
aparate de iluminat si accesorii destinate exclusiv iluminatului public;
3.42 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publica si de interes economic si
social general, aflata sub autoritatea administratiei publice locale, care are drept scop
asigurarea iluminatului cailor de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si
ornamental-festiv;
3.43 sistem de distributie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor detinute de un
operator de distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere si
de protectie ale acestora, statii electrice, posturi de transformare si alte echipamente
electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de linie nominala pana la 1 1 0 kV
inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la retelele electrice de transport sau de
la producatori catre instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electrica;
3.44 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si functional, amplasat intr-o
dispunere logica in scopul realizarii unui mediu Iuminos confortabil si/sau functional
si/sau estetic, capabil sa asigure desfasurarea in conditii optime a unei activitati,
spectacol, sport, circulatiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural si altele, alcatuit din
constructii, instalatii si echipamente specif1ce, care cuprinde:
- Iinii electrice de joasa tensiune, subterane sau aeriene;
- corpuri de iluminat, console si accesorii;
- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere;
- echipamente de comanda, automatizare si masurare;

5

ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti prin
contractul de delegare a gestiunii.
(3) Autoritatile administratiei publice locale vor urmari obtinerea unui serviciu de
iluminat public corespunzator interesului general al comunitatilor locale pe care Ie
reprezinta, in conformitate cu Iegislatia in vigoare si cu reglementarile C.I.E.
ART. 5
(1) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de regula, pe terenuri apartinand
domeniului public sau privat aI unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru
servicii si activitati publice, altele decat iluminatul public, se face cu aprobarea
autoritatilor administratiei publice locale.
ART. 6
(1) Serviciul de iluminat public respecta si indeplineste, la niveiul comunitatilor locale, in
intregul Ior, indicatorii de perforrnanta prevazuti in prezentul regulament, aprobati prin
hotarare a Consiliului Local.
(2) Autoritatile administratiei publice locale pot aproba si aiti indicatori de performanta in
baza unor studii de oportunitate in care se va tine seama cu prioritate de necesitatile
comunitatilor locale, de starea tehnica si eficienta sistemelor de iluminat public existente,
precum si de standardele minimale privind iluminatul public, prevazute de normele
interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu.
(3) Indicatorii de performanta se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului
regulament al serviciului.
ART. 7
(1) Serviciul de iluminat public din comuna Ribita este organizat in functie de rnarimea
sistemului de iluminat pubiic si gradul de dezvoltare economico-sociala ale localitatii.
(2) Serviciul de iluminat public este prevazut pe toate caile de circulatie publica din
comuna Ribita, cu respectarea principiilor ce guverneaza organizarea si functionarea
serviciilor comunitare de utilitati publice.
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g) protectiei si conservarii mediului natural si construit;
h) asigurarii igienei si sanatatii populatiei;
i) administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor
administrativ-teritoriale;
j) participarii si consultarii cetatenilor;
k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.
ART. 10
Functionarea serviciului de iluminat public trebuie sa se desfasoare pentru:
a) satisfacerea interesului general al comunitatii;
b) satisfacerea cat mai completa a cerintelor beneficiarilor;
c) protejarea intereselor beneficiarilor;
d) intarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale;
e) asigurarea dezvoltarii durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;
f) cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale;
g) punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice
ale localitatilor;
h) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
i) marirea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;
j) crearea untii ambient placut;
k) cresterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;
1) asigurarea functionarii si exploatarii in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta
economica a infrastructurii aferente serviciului.

n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formarii profesionale
continue a personalului care lucreaza in domeniu.
SECTIUNEA a 2-a
Documentatie tehnica
ART. 12
(I) Prezentul regulament stabi leste documentatia tehnica minima necesara desfasurari i
serviciul ui.
(2) Regulamentul stabi leste documentele necesare exploatari i, obligatii le proiectantului
de specialitate, ale unitatilor de executie cu privire Ia intocmirea, reactualizarea, pastrarea
si manipularea acestor documente.
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si
reactualizare a evidentei tehnice se face prin instructiuni/proceduri de exploatare proprii,
specifice principalelor tipuri de instalatii.
(4) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, completarea corecta si
pastrarea documentati i lor tehnice conforrn prevederi lor prezentului regulament.
(5) Proiectarea si executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradalpietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental si iluminat ornamental-festiv sau a
partilor componente ale acestora se realizeaza in conformitate cu normativele si
prescriptii!e tehnice de proiectare si executie in vigoare, avizate de autoritatile de
reglementare din domeniile de competenta; la proiectare se tine seama de reglementarile
in vigoare privind protectia si conservarea mediului.
ART. 13
(1) Operatorui trebuie sa detina, sa pastreze la sediul sau documentatia pusa la dispozitie
de autoritatea administratiei publice locale necesara desfasurarii in conditii de siguranta a
serviciului de ilurninat public.
(2) Operatorul, in conditiile alin. (1), va actualiza permanent urmatoarele documente:
a) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;
b) p!anurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare,
inclusiv cele subterane, actualizate cu toate rnodificarile sau completarile;
c) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale avand actualizate toate modificarile
sau completarile;
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n) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg
personalul;
o) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalati i de
masura, inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii;
p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;
q) instructiuni privind accesul in instalatii;
r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;
s) registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare. de
manevre, de admitere la lucru etc.
(3) Arhivarea se poate realiza si in format digital.
ART. 14
(1) Documentatia de baza a lucrarilor si datele generale necesare exploatarii, intocmite de
agenti economici specializati in proiectare, se predau titularului de investitie odata cu
proiectul lucrarii respective.
(2) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile
de executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificari pe parcursul executiei si,
in final, sa inlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei
reale de pe teren si sa predea proiectul, inclusiv in format optoelectronic, impreuna cu
instructiunile necesare exploatarii, intretinerii si repararii instalatiilor proiectate.
(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa
predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe
teren. In cazul in care nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cate
un exemplar din aceste planuri, avand pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari in
timpul executiei.
(4) In timpul executiei lucrarilor se intet•zic abateriie de la documentatia intocmita de
proiectant, fara avizul acestuia.
ART. 15
(1) Autoritatile administratiei publice locale detinatoare de instalatii de iluminat public,
precum si operatorul care a primit in gestiune delegata serviciul de iluminat public are
obligatia sa-si organizeze o arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de baza
prevazute la art. 1 3 alin. (1), organizata astfel incat sa poata fi gasit orice document cu
usurinta.
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c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauza;
d) reparatiile efectuate pentru inlaturarea incidentului/avariei;
e) costul reparatiilor accidentale sau planificate;
f) perioada cat a durat reparatia, planificata sau accidentala;
g) comportarea in exploatare intre doua reparatii planificate;
h) data scadenta si tipul urmatoarei reparatii planificate (lucrari de intretinere curenta,
revizii tehnice, reparatii curente si capitale);
i) data scadenta a urmatoarei verificari profilactice;
j) buletinele de incercari periodice si dupareparatii.
(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru aparatura, posturi de transformare, fundatii,
instalatiile de Iegare la pamant, echipamentele de comanda, automatizare, protectie si
pentru instalatiile de teletransmisie si telecomunicatii.
(4) Pentru instalatiile de ridicat se va intocmi si folosi documentatia ceruta de normele
legale in vigoare.
(5) Separat, se va tine o evidenta a Iucrarilor de intretinere curenta, revizii tehnice,
reparatii curente si capitale.
ART. 17
(1) Toate echipamentele, precum si conductele, barele electrice, instalatiile independente,
trebuie sa fie numerotate dupa un sistem care sa permita identificarea rapida si usor
vizibila in timpul exploatarii.
(2) La punctele de conducere operativa a exploatarii trebuie sa se afle atat schemele
generale aie instalatiilor, cat si schemele norrnale de functionare.
(3) Schemele trebuie actualizate astfel incat sa corespunda situatiei reale din teren, iar
numerotarea si notarea din scheme trebuie sa corespunda notarii reale a instalatiilor
conform aiineatului (1).
(4) Schemele normale de functionare vor fi afisate !a loc vizibil.
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(2) In vederea aplicarii prevederilor alineatului (I) toti operatorii vor intocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de
munca. Lista instructiuniior/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupa caz, cel putin:
a) instructiuni/proceduri tehn ice interne generale;
b) instructiuni/proceduri tehn ice interne pentru exploatarea instalati i lor principale, dupa
caz:
- retelele de transport si distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului
public;
- instalatii de masura si automatizare;
- instalatiile de comanda, semnalizari si protectii;
c) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avari i lor;
e) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizari;
f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea Iucrarilor de intretinere.
ART. 20
(1) In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisa schema normala de
functionare a fiecarui echipament si pentru fiecare instalatie, mentionandu-se si celelalte
scheme admise de functionare a instalatiei, diferite de cea normala, precum si modul de
trecere de la o schema normala la alta varianta.
(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normala a elementelor componente.
3) Abaterile de la functionarea in schema normaia se aproba de conducerea tehnica a
operatoruiui si se consemneaza in evidentele operative ale personalului de deservire.

ART. 21
Personalul angrenat in desfasurarea serviciului va intocmi zilnic situatii cu dateie de
exploatare, daca acestea nu sunt inregistrate si memorate prin intermediul unui sistem
informatic. Datele memorate in sistemul informatic sau cele intocmite de personalul
operativ reprezinta forma prirnara a evidentei tehnice.
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b) controlul curent aI instalatiilor;
c) executarea de manevre;
d) lucrari de intretinere periodica;
e) lucrari de intretinere neprogramate;
f) lucrari de interventii accidentale.
ART. 24
(1) Lucrarile de intretinere periodice sunt cele prevazute in instructiunile furnizorilor de
echipamente, regulamente de exploatare tehnica si in instructiunile/procedurile tehnice
interne si se executa, de regula, fara intreruperea furnizarii serviciului.
(2) Lucrarile de intretinere curenta neprogramate se executa in scopul prevenirii sau
eliminarii deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in fisa postului si in
instructiunile de exploatare.
SECTIUNEA a 4-a
Analiza si evidenta incidentelor si avariilor
ART. 25
(1) In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat si a continuitatii
acestuia, operatorul intocmeste proceduri de analiza operativa si sistematica a tuturor
evenimentelor nedorite care au loc in instalatiile de iluminat, stabilindu-se masuri privind
cresterea fiabilitatii echipamentelor si schemelor tehnologice, imbunatatirea activitatii de
exploatare, intretinere, reparatii si cresterea nivelului de pregatire si disciplina a
personalului.
(2) Evenimentele ce se analizeaza se refera, in principal, la:
a) defectiuni curente;
b) deranjamente din retelele de transport si de distributie a energiei electrice, indiferent
daca acestea sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;
c) incidentele si avariile;
d) limitarile ce afecteaza continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de
anumite situatii existente la un moment dat.
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ART. 29
Se considera avarii urmatoarele evenimente:
a) intreruperea accidentaia, totala sau partiala a iluminatului pub!ic pentru o perioada mai
mare de 4 ore, cu exceptia celui arhitectural, ornarnental si ornamental-festiv;
b) intreruperea accidentala, totala sau partiala a iluminatului arhitectural, ornamental si
ornamental-festiv pe o perioada mai mare decat Iimitele prevazute in contracte;
c) defectarea sau iesirea accidentala din functiune a unor instalatii sau subansambluri din
instalatiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat
public cu 1O% pe o durata mai mare de 24 de ore;
d) defectarea sau iesirea accidentala din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent
de efectul asupra beneficiarilor, daca fac ca acestea sa ramana indisponibile pe o durata
mai mare de 72 de ore;
e) daca pe durata desfasurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi
schimba categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va
incadra pe toata durata desfasurarii lui in categoria avariei.
ART. 30
(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupa producerea
evenimentelor respective de catre factorii de raspundere ai operatorului, de regula,
impreuna cu cei ai autoritatilor administratiei publice locale.
(2) Operatorul are obiigatia ca cel putin trimestrial sa informeze autoritatile administratiei
publice Iocale asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor si masurile
care s-au Iuat.
ART. 31
(1) Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizata in cel mult 5 zile de Ia lichidarea
acestora.
(2) Analiza fiecarui incident sau avarie va trebui sa aiba urmatorul continut:
a) locul si rnomentul aparitiei incidentului sau avariei;
b) situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schema normala, cu
indicarea abaterilor de la aceasta;
c) cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;
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va solicita de la acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor dateior si
informatiilor necesare analizarii avariei sau incidentului.
ART. 32
(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza intr-un formular tip
denumit fisa de incident, iar Ia exemplarul care ramane Ia operator se vor anexa
documentele primare Iegate de analiza evenimentului.
(2) Continutul minim al fisei de incident va f in conformitate cu prevederile art. 3 1 alin.
(1).
ART. 33
(1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor comunitatii Iocale, operatorul
va urmari evidentierea distincta a intreruperilor si limitarilor, a duratei si a cauzelor de
intrerupere a utilizatorului si a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a
celor cu cauze in instalatiile tertilor, daca au afectat functionarea instalatiilor proprii.
(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitari se va transmite
trimestrial autoritatii administratiei publice Iocale.
ART. 34
(1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determinari i indicatorilor de
fiabilitate ai acestora in conditii de exploatare.
(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia
incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei
pentru fiecare echipament in parte, rezultatele consemnandu-se intr-un formular-tip
denumit fisa pentru echipament deteriorat, care se anexeaza la fisa incidentului.
(3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a incercarilor profilactice,
manipularii, reparatiilor sau intretinerii necorespunzatoare, neefectuarii la timp a
reparatiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a
instalatiei din care fac parte si care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum
s-a facut aceasta inlocuire) si care au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca
incidente sau avarii, operatorul va tine o evidenta separata pe tipuri de echipamente si
cauze.
(4) Evidentierea defectiunilor si deteriorarilor se face si in perioada de probe de garantie
si punere in functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capitala.
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ART. 39
(1) Persoana care concepe manevra trebuie sa cunoasca instalatia in care se vor executa
operatiile cerute de manevra, sa dispuna de schema detaliata corespunzatoare situatiei din
teren si schema tehnologica de executare a manevrei.
(2) Manevrele trebuie concepute astfel incat:
a) succesiunea operatiilor in cadrui manevrelor sa asigure desfasurarea normala a
acestora;
b) trecerea de Ia starea initiala la starea finala dorita sa se faca printr-un numar minim de
operati i;
c) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie sa aiba in vedere respectarea procesului
tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei Ia
care se executa manevra;
d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atat asupra
instalatiei in care se executa manevra, cat si asupra restului instalatiilor legate tehnologic
de aceasta, in special din punctul de vedere al sigurantei in exploatare;
e) manevra sa se efectueze intr-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se operatiile
care se pot executa simultan fara a se conditiona una pe alta, in functie de numarul de
executanti si de posibilitatea supravegherii directe de catre responsabilul de manevra;
f) sa se tina seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;
g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie
urmata de verificarea realizarii acestei comenzi sau de verificarea realizarii efectului
corespunzator.
ART. 40
Manevrele in instalatii se efectueaza numai pe baza unui document scris, denumit iri
continuare foaie de manevra, care trebuie sa contina:
a) tema manevrei;
b) scopul manevrei;
c) succesiunea operatiilor;
d) notatii in legatura cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;
e) persoanele care executa sau au Iegatura cu manevra si responsabilitatile lor.
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ART. 44
(1) Manevra inceputa de personalul nominalizat in foaia de manevra trebuie terminata, de
regula, de acelasi personal, chiar daca prin aceasta se depaseste ora de terminare a
programului normal de munca, in conditiile legii.
(2) Fiecare operator va stabili prin decizie si procedura interna nomenclatorul cu
manevrele ce se executa pe baza de foi de manevra permanente sau pe baza de
instructiuni/proceduri tehnice interne.
ART. 45
(I) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de
proiectare si/sau ale furnizorului de echipament.
(2) In perioadele de probe, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizatiei
care executa montajul cu participarea personalului de exploatare aI operatorului.
ART. 46
(1) In cazul executarii manevrelor pe baza unor foi de manevra, nu este necesara
inscrierea in evidentele operative a dispozitiilor sau aprobarilor primite, a operatiilor
executate, a confirmarilor facute, toate acestea operandu-se in foaia de manevra.
(2) Dupa terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalatiei
executarea acestora conform foii de manevra, ora inceperii si terminarii manevrei, starea
operativa, configuratia etc., in care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la
care s-au executat operatiile care prezinta importarita in functionarea echipamentelor,
instalatiilor sau ansamblurilor de instalatii.
SECTIUNEA a 6-a
Conditii tehnice de desfasurare a serviciului de iluminat public
ART. 47
(I) Iluminatul public stradal se realizeaza pentru i Iuminatul cailor de circulatie publica,
strazi, trotuare, piete, intersectii, parcari, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub si
supraterane.
(2) Iluminatul public se realizeaza de regula cu surse de lumina/Iampi cu descarcari in
vapori de sodiu la inalta presiune pentru toate tipurile de cai de circulatie principale si
secundare. Pentru anumite cai de circulatie inguste, din zonele declarate istorice ale
localitatii, unde se doreste o redare foarte buna a culorilor, se utilizeaza surse de
lumina/lampi cu sodiu la inalta presiune alb sau surse de lumina/lampi fluorescente
compacte de culoare calda [T(c) = 2700 KJ.

27

ART. 50
Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tinandu-se cont de
caracteristicile tehnice, care trebuie sa fie conforme cu:
a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
b) conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;
c) conditiile de montaj pe stalpi, suspendat, cu racordare la retea;
d) protectia impotriva electrocutarii;
e) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;
f) randamentul corpurilor de iluminat;
g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;
h) cerintele estetice si arhiteeturale:
i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
j) posibilitatile de exploatare si intretinere.
ART. 51
(1) La realizarea iluminatului public se urmareste minimizarea puterii instalate pe
kilometri de strada, optimizandu-se raportul dintre inaltimea de montare a surselor de
lumina cu distanta dintre stalpi, luandu-se in calcul luminantele sau iluminarile, dupa caz,
si curbele de distributie a intensitatii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.
(2) Distributiile de intensitate luminoasa ale corpurilor de iluminat sunt alese astfel:
a) pentru iluminatul cailor de circulatie principale si secundare: exclusiv direct;
b) pentru iluminatul unor cai de circulatie cu circulatie auto interzisa sau alei din zonele
blocurilor de locuinte sau zone rezidentiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (in
special parcuri).
ART. 52
(1) Iluminatul public este realizat prin montarea corpurilor de iluminat pe stalpi special
destinati acestui scop si doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere
tehnic sau nu se justifica economic corpurile de iluminat se monteaza pe stalpii retelei de
distributie a energiei electrice, in conformitate cu contractul care reglementeaza toate
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a) actionare manuala, prin prevederea unui intrerupator manuai Ia cutia de distributie a
postului de transformare care alimenteaza reteaua de distributie a energiei electrice;
b) actionare automata, prin prevederea unui dispozitiv automat care actioneaza
contactorul retelei de iluminat seara si dimineata, in cutia de distributie a postului de
transformare care alimenteaza reteaua de distributie a energiei electrice;
c) actionare automata individuala, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenta care
echipeaza fiecare corp de iluminat. Aceasta varianta va fi utilizata in mod deosebit pentru
corpurile de iluminat amplasate in puncte izolate.
ART. 57
(1) Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public
respecta dispozitiile legale in vigoare privind evaluarea conformitatii produselor si
conditiile de introducere pe piata a acestora, asigurandu-se utilizarea rationala a energiei
electrice si economisirea acesteia.
(2) Distanta dintre sursele luminoase este stabilita in functie de inaltimea de montare a
acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului in limitele normate.
(3) Operatorul serviciului de iluminat public va lua masuri pentru imbunatatirea
factorului de putere Ia aceie instalatii de iluminat public care necesita aceastaoperatiune.
ART. 58
(1) Retelele electrice realizate prin montaj subteran sunt realizate in solutie buclata, cu
functionare radiala. Punctele de separatie se amenajeaza in tablouri (nise) speciale ce sunt
amplasate pe zidurile cladirilor invecinate sau in cutii amplasate Ia baza stalpilor.
(2) Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executa din conducte electrice izolate
torsadate.
(3) Linia electrica pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeaza dintr-un tablou
de distributie, care poate fi:
a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasa tensiune;
b) cutia de distributie supraterana sau subterana;
c) cutia de trecere de la linia electrica subterana la linia electrica supraterana.
(4) Pe cai de circulatie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electrica a
sistemului de iluminat public se realizeaza cu retea electrica monofazata sau trifazata,
care poate fi pozata impreuna cu reteaua electrica de alimentare a consumatorilorcasnici.
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a) direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui scop, si
care va insoti conducteie electrice de alimentare;
b) conectarea la instalatia de legare la pamant la care este legat nulul retelei.
(6) Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie eiectrica la corpul de iluminat se

realizeaza din conductoare corespunzatoare ca tip de material si ca sectiune urmarindu-se
realizarea unui raport optim intre costurile de investitii si cele de exploatare.
ART. 61
(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stalpi este aleasa in functie de tipul
corpului de iluminat, de importanta caii de circulatie pe care se monteaza, de tipul
stalpului si de cerintele de ordin functional si estetic impuse.
(2) Corpurile de iluminat montate in locuri unde este permis accesul luturor persoanelor
trebuie sa prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.
(3) lntretinerea sistemelor de iluminat se face in permanenta, prin curatarea periodica a
corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul Ia proiectare astfel
incat parametrii luminotehnici sa nu scada sub valorile admise intre doua operatiuni
succesive de intretinere.
(4) Realizarea unei uniformitati satisfacatoare a repartitiei luminantei sau iluminarii, dupa
caz, pe suprafata cailor de circulatie se asigura prin alegerea corecta a inaltimii de
montare, in functie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avand ca referinta
standardul SR 13433:1999.
SECTIUNEA a 7-a
Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi
ART. 62
(1) In vederea realizarii unui serviciu de calitate si asigurarea conditiilor impuse de
necesitatea real izari i unui i luminat corespunzator, autoritati le administratiei publice
Iocale trebuie sa aiba masurati parametrii luminotehnici ai cailor de circulatie din
local itate.
(2) Autoritatile administratiei publice locale sunt direct raspunzatoare de realizarea
parametrilor luminotehnici stabiliti prin prezentul regulament, avand ca referinta si
standardul SR 13433:1999.
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circulatie secundare cu care se intersecteaza, acest mod de ampiasare a corpurilor de
iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulatia rutiera.
ART. 65
(1) Iluminatul trotuarelor se realizeaza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decat
nivelul partii carosabile a caii de circulatie respective, potrivit factorului raport de zona
alaturata rezultat din proiectare, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.
(2) Iluminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se realizeaza cu surse de lumina
care asigura un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces laparcare.
ART. 66
(1) Iluminatul podurilor si pasajelor se realizeaza cu surse de lumina care trebuie sa
asigure o luminanta egala cu cea realizata pe restul traseului, iar corpurile de iluminat au
clasa de protectie IP 65, pentru marirea timpului de buna functionare.
(2) Pentru poduri se asigura marcarea Iuminoasa a capetelor podurilor prin marirea
nivelului marimii de referinta cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.
ART. 67
(1) Iluminatul cailor de circulatie in panta se realizeaza cu micsorarea distantei dintre
sursele de lumina proportional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre varful
pantei, in asa fel incat sa se obtina o crestere a nivelului marimii de referinta cu 50%.
(2) Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se amplaseaza intr-o
dispunere care sa asigure ghidajul vizual.
(3) Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseaza, in cazul iluminatului
unilateral, pe partea exterioara a curbei, distanta dintre acestia micsorandu-se in functie
de cat de accentuata este curba, care sa conduca la o majorare cu 50% a nivelului marimii
de referinta.
(4) In cazul intersectiilor unor cai de circulatie cu niveluri de luminanta diferite, se
asigura trecerea graduala de la un nivel de Iuminanta la altul pe circa 100 m pe calea de
circulatie mai putin iluminata, pentru adaptarea fiziologica si psihologica a participantilor
la trafic.
ART. 68
(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizeaza cu un nivel de luminanta cu 50% mai
ridicat decat cel al caii de circulatie respective, evitandu-se schimbarea culorii care
produce soc vizual si estetic perturbator.

(8) In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege
in functie de inaltimea de montare a acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului
conform normelor Uniunii Europene, astfel incat sa se reduca numarul de stalpi/km si
numarul de corpuri de iluminat/km, avand ca referinta standardul SR 13433:1999.
ART. 70
(1) In cazul in care stalpii pe care se monteaza corpurile de iluminat, apartinand
sistemelor de iluminat rutier, sunt situati intre copacii plantati pe partile laterale ale
strazii, se adopta o solutie de iluminat corespunzatoare astfel incat in perioada in care
coroana copacilor este verde, f1uxul luminos sa fie astfel distribuit incat sa se asigure o
distributie uniforma a luminantei, fara ca pe carosabil sa apara pete de Iumina si umbre
puternice generatoare de insecuritate si disconfort.
) In functie de vegetatia existenta in zona adiacenta cailor de circulatie si de sistemul de
iluminat ales, corpurile de iluminat se amplaseaza astfel incat distributia f1uxului luminos
sa nu se modifice. In acest sens, coronamentul arborilor se ajusteaza periodic pentru a nu
aparea o neuniformitate a fluxului Iuminos.
ART. 71
Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cat mai mic astfel
incat sa se realizeze o dirijare corespunzatoare a fluxului luminos catre carosabil si pentru
ca acel• corp de iluminat sa nu produca orbirea participantilor la circulatia rutiera sau
pietonala, asigurandu-se in acelasi timp si uniformitatea necesara.
ART. 72
(1) Iluminatul cailor de circulatie foarte late, prevazute cu arbori de dimensiuni medii, se
realizeaza prin amplasarea surselor de lumina in linie cu arborii si nu in spatele lor;
coronamentul arborilor trebuie sa nu modifice distributia f1uxului luminos, iar vegetatia
trebuie ajustata periodic.
(2) In cazul arborilor de inaltime mica, se utilizeaza distributia axiala a corpurilor de
i Iuminat.
(3) In cazul arborilor de inaltime mare sursele de lumina se amplaseaza sub coroana, la
nivelul ultimelor ramuri, daca in urma calculelor rezulta ca solutia este acceptabila.
(4) Pentru caile de circulatie cu arbori pe ambele parti se utilizeaza, de regula, iluminatul
de tip axial.
(5) Iluminarea aleilor din parcuri se realizeaza, de reguia, cu corpuri de ilurninat montate
pe stalpi avand o inaltime de 3-6 m de la soi.
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Montarea corpurilor de iluminat pe cladiri, in gospodariile populatiei sau pe staipii din
curtile agentilor economici in apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe
baza avizului autoritatii administratiei publice locale, care va verifica daca modul in care
se realizeaza montarea, tipul corpului de iluminat si/sau puterea acestuia poate sa produca
fenomenul de orbire al participantilor la trafic in localitati, in zonele in care nu se
realizeaza iluminat public si mai ales in afara acestora.
(5)

ART. 75
(1) Pentru realizarea unei uniformitati satisfacatoare a repartitiei luminantei pe suprafata
caii de circulatie, corpurile de iluminat sunt astfel amplasate incat sa asigure parametrii
luminotehnici normati, avand ca referinta standardul SR 3433: 1 999.
(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se realizeaza, in functie de cerintele si conditiile in
care se realizeaza iluminatul public, in unul dintre urmatoarele moduri:
a) unilateral;
b) bilateral alternat;
c) bilateral fata in fata;
d) axial;
e) central;
f) catenar.
ART. 76
(1) Iluminatul public al cailor de circulatie este realizat tinandu-se cont de incadrarea in
clasele sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia caii de circulatie, de
intensitatea traficului rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in
vigoare, putand fi Iuate in considerare si standardele nationale.
(2) Tipul corpurilor de iiuminat si al armaturilor pentru iluminat se stabileste tinandu-se
cont ca durata de buna functionare sa fie de cel putin 10.000 de ore.
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c) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificarile operate,
breviarele de calcul si avizele obtinute;
d) procesele-verbale de receptie, insotite de certificatele de calitate.
ART. 78
Operati i le de exploatare cuprind:
a) lucrari operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru
supravegherea permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau
accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a
instalatii lor;
b) revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mica amploare
executate periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si
inlocuirea unor piese, avand drept scop asigurarea functionarii instalatiilor pana Ia
urmatoarea Iucrare planificata;
c) reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza
unor programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii
proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu
mai prezinta un grad de fiabilitate corespunzator.
ART. 79
ln cadrul lucrarilor operative se executa:
a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si
accesorii;
b) manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale
instalatiei de iluminat in vederea executarii unor lucrari;
c) manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor
deranj amente;
d) receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;
e) analiza starii tehnice a instalatiilor;
f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaza instalatiile de
i luminat;
g) supravegherea defrisarii vegetatiei si inlaturarea obiectelor cazute pe linie;
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c) verificarea contacteior conductoareior eiectrice la diferite conexiuni.
ART. 83
La intretinerea si revizia tablourilor electrice de a!imentare, distributie,
conectare/deconectare se realizeaza urmatoarele operatii:
a) inlocuirea sigurantelor necorespunzatoare;
b) inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;
c) inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;
d) refacerea inscriptionarilor, daca este cazul.
ART. 84
La revizia retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se realizeaza
urmatoarele operati i:
a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor straine;
b) indreptarea stalpilor inclinati;
c) verificarea ancorelor si intinderea Ior;
d) verificarea starii conductoarelor electrice;
e) refacerea legaturilor la izolatoare sau a Iegaturilor fasciculelor torsadate, daca este
cazul;
f) indreptarea, dupa caz, a consolelor;
g) verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;
h) strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul;
i) verificarea instalatiei de legare la pamant (legatura conductorului electric de nul de
protectie Ia armatura stalpului, legatura la priza de pamant etc.);
j) masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare Ia pamant.
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f) verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daca este cazul;
g) verificarea functionarii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor
necorespunzatoare sau montarea unora de tip nou, pentru marirea gradului de fiabilitate
sau modernizarea instalatiei.
ART. 88
In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului
public se executa urmatoarele lucrari:
a) verificarea distantelor conductelor fata de constructii, instalatii de comunicatii, Iinii de
inalta tensiune si alte obiective;
b) evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de Ia ultima verificare si realizarea
masurilor necesare de coexistenta;
c) solicitarea executarii operatiunii de taiere a vegetatiei in zona in care se obtureaza
distributia fluxului luminos aI corpurilor de iluminat catre administratia domeniului
public;
d) determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si
luarea masurilor de consolidare, remediere sau iniocuire, in functie de rezultatul
determ inari lor;
e) verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati;
f) verificarea si refacerea inscriptionarilor;
g) repararea ancorelor si intinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau care
lipsesc, strangerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;
h) verificarea starii conductoarelor electrice;
i) verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de
1 5% din sectiune, precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorata care
prezinta crapaturi, rosaturi ori Iipsa izolatiei;
j) se verifica starea legaturilor conductei electrice Ia izolator si, daca este necesar, se
reface Iegatura;
k) Ia izolatoarele de sustinere si intindere se verifica daca acestea nu sunt sparte, glazura
nu este deteriorata sau daca imbinarea la suport este corespunzatoare, inlocuindu-se toate
izolatoarele deteriorate;
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CAPITOLUL 111
Drepturile si obligatiile operatorului serviciului de iluminat pubiic
ART. 91
Drepturile si obligatiile operatorului prestator ai serviciului de iluminat public se prevad
in:
a) regulamentul serviciului;
b) contractul de delegare a gestiunii.
ART. 92
Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public exercita cu titlu gratuit drepturile
de uz si de servitute asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata,
apartinand, dupa caz, statului, unitatilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori
juridice, dupa cum urmeaza:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor de infrastructura pentru prestarea serviciului
de iluminat public;
b) servitute de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea sistemului de
iluminat public;
c) dreptul de acces Ia utilitatile publice si la Sistemul Energetic Nationai.
ART. 93
Operatorui serviciului de iluminat public are urmatoarele obligatii:
a) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta
economica;
b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a infrastructurii
aferente serviciului de iluminat public;
c) sa respecte sarcinile asumate potrivit hotararii contractului de delegare a gestiunii
serviciului;
d) sa asigure respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului de iluminat public,
stabiliti de autoritatile administratiei publice locale in regulamentul serviciului, anexat la
contractul de delegare a gestiunii;
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ART. 96
(1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt autoritatile administratiei publice
locale.
(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitatile locale in ansamblul lor
sau, in cazul unei asociatii de dezvoltare comunitara, comunitatile locale componente.
(3) Autoritatile administratiei publice locale, in calitate de reprezentante ale comunitatilor
locale si de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de
asigurarea serviciului de i1uiiinat public, de respectarea prezentului regulament.
ART. 97
Dreptul de acces Ia serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat
tuturor membrilor comunitatii Iocale, persoane fizice si persoane juridice, in mod
nediscriminatoriu.
ART. 98
Utilizatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:
a) sa aplice clauzele sanctionatorii, in cazul in care operatorul nu respecta prevederile
hotararii contractului de delegare a gestiunii, inclusiv prevederile din regulamentul
serviciului si din caietul de sarcini anexate la acesta;
b) sa verifice respectarea clauzelor de administrare, intretinere si predare a bunurilor
publice sau private afectate serviciului;
c) sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu
privire la modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea
publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale incredintate pentru realizarea
serviciului;
cî) sa aprobe stabilirea preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor
si tarifelor propuse de operator pe baza metodologiei elaborate si aprobate de autoritatea
de reglementare competenta;
e) sa ia masurile stabilite in contractul de delegare a gestiunii, in situatia in care
operatorul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a
obligat;
f) sa refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii. ajustarii sau modificarii tarifelor
propuse de operator;

CAPITOLUL IV
Indicatori de performanta
ART. 101
(I) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorul
serviciului de iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.
(2) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca
serviciul de iluminat public, avandu-se in vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptarile la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;
c) satisfacerea j udicioasa, echitabi la si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitati lor
locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
d) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor Iocale;
e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distributiei si
utilizarii energiei electrice;
f) respectarea standardelor minimale privind iiuminatul public, prevazute de normele
nationale in acest domeniu.
ART. 102
Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru
urmatoarele activitati:
a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;
b) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
c) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si
obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;
d) solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;
e) cresterea gradului de siguranta rutiera;
f) scaderea infractionalitatii.
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CAPITOLUL V
Raspunderi si sanctiuni
ART. 105
Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinara, civila,
contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate
ART. 106
Fapta savarsita cu intentie contra unei colectivitati locale prin deteriorarea grava sau
distrugerea totala ori partiala a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor
aferente sistemelor de utilitati publice este considerata act de terorism si se pedepseste
potrivit legislatiei in vigoare.
ART. 107
(1) Constituie contraventie in domeniul serviciului de iluminat public si se sanctioneaza
cu amenda de la 500 lei la 1000 lei urmatoarele fapte:
a) racordarea la sistemele de utilitati publice fara acord de furnizare/preluare, respectiv
aviz de bransare/racordare eliberat de operator;
b) utilizarea fara contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice;
c) modificarea neautorizata a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente
sistemelor de utilitati publice.
(2) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza
cu amenda de Ia 2000 lei Ia 2500 lei urmatoarele fapte:
a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de masurareinregistrare a consumurilor, cand acestea sunt montate in instalatia aflata in administrarea
sa;
b) intarzierea nejustificata a operatorilor de a bransa/racorda noi utilizatori, precum si
impunerea unor solutii de bransare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnicoeconomic si neconforme actelor normative in vigoare si reglementarilor stabilite de
autoritati le nationale de reglementare competente;
c) sistarea nejustificata a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii dupa achitarea
Ia zi a debitelor restante;
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CAPITOLUL VI
Dispozitii finale si tranzitorii
ART. 109
Incaicarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinara,
patrimoniala, civila, contraventionala sau penala, in conditiile Iegii.
ART. 110
(1) Regulamentul serviciului de iluminat public se elaboreaza si se aproba de Consiliul
Local
(2) In cadrul regulamentul serviciului de iluminat public se precizeaza: obligativitatea,
periodicitatea si modul de efectuare a masuratorilor parametrilor luminotehnici pe toate
caile de circulatie.
(3) Masuratorile precizate la alin. (2) se efectueaza obligatoriu la inceperea activitatii
operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.
(4) In urma masuratorilor se stabileste un plan de masuri pentru aducerea sistemului de
iluminat public la parametrii tehnici prevazuti in normativele in vigoare.
ART. 111
In cadrul contractului incheiat cu utilizatorul sunt indicate standardele, normativele si
tarifele legale, valabile la data incheierii acestuia.
ART. 112
Operatorul care presteaza serviciul de iluminat public are obligatia de a intocmi un plan
de masuri care sa aiba o durata de maximum 12 Iuni, in care sa fie cuprinse termenele de
conformare cu obligatiile ce rezulta din prezentul regulament, in special in privinta
inventarierii instalatiilor de iluminat, calcu!arii si masurarii parametrilorluminotehnici.
ART. 113
ln vederea cresterii sigurantei cetatenilor si scaderii infractionalitatii, organele
administratiei publice locale impreuna cu organeie de poiie stabilesc modalitati de
semnalare operativa a cazurilor de nefunctioi sau de J tionare defectuoasa a
sistemului de iluminat public.
Ribita,29.08.20 I 8

Ş bINŢĂ,
Neaga
CONTRASEMNEA

Bufea Oprean
Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu un numar de
impotriva si un numar de
abtineri.
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CRETAR,

na ana

voturi pentru si un numar de

voturi

rrimaa comunei Ribita
Judetui tiunedoara - str. rrncipaia nr. 22
teielon/fax: 0251- 6&, 79 /0251- 68

www.ribrta.ro e-maii: rirnararbsta@jahoo.corn

PROIECT DE H OT Ă R Â R E A NR.l2O18
privind înfiinţarea serviciului de iluminat pubiic, in Comuna Ribiţa
Consiliul local al Comunei Ribiţa, judeţul Hunedoara,
Examinând expunerea de motive a diui.viceprimar nr.11O/30.07.2018,
Având în vedere:
dispoziţiile art.8 alin.(1) si art.28 alin.(2) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr.51/2006-repubiicată, cu modificările şi compietările ulterioare, coroborate cu
prevederiie art.8 alin.(1), art.16 alin.(1) lit.a) i alin.(2), art.17 aiin.(2) i art.19 din Legea
serviciului de iluminat public nr.230/2006;
Reguiamentul-cadru al serviciului de iiuminat public, aprobat prin Ordinul nr.86/2007 ai
preedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Pubiice de Gospodărie
Comunală;
Caietui de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr.87/ 2007
al preedintelui Autorităţii Naţionale de Regiementare pentru Serviciiie Pubiice de Gospodărie
Comunaiă;
În temeiul prevederiior art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) i alin. (6) iit.a) pct. 14, art.45 alin.(1) şi
art.115 alin.(1) iit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-repubiicată, cu
modificăriie şi completările uiterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1.-Se aprobă înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciului de iluminat public al
comnunei Ribiţa.
Art.2.-Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice
si se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnoiogic si funcţional comun sistemului de
distribuţie a energiei electrice, punctui de separare al acestora fiind clemele de racord ale
coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat.
Art.3.-Serviciul de iluminat public cuprinde iiuminatul stradal-rutier, iluminatul stradal- pietonal,
iiuminatul ornamentai i ornamental - festiv.
Art.4.-Finanţarea cheituielilor curente de funcţionare si de exploatare a serviciului de iluminat
pubiic se asigură din fondurile alocate anual de ia bugetului local, precum i din alte venituri
atrase potrivit iegii.
Art5.-Finanţarea investiţiiior pentru dezvoltarea, funcţionarea si exploatarea serviciuiui de
iluminat public se asigură potrivit Legii 51/2006 privind serviciile de utilităţi publice.
Art.7.-Se aprobă Regulamentul de organizare i funcţionare a serviciului de iiuminat pubiic din
aria administrativ teritorială a Comunei Ribiţa, potrivit Anexa nr.1.
Art.8.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi.
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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de Hotarare privind înfiinţarea serviciului de iluminat public, in Comuna Ribiţa

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi
cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţiior de utilitate publică şi de interes economic şi
social desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea,
coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopui
asigurării iluminatului public.
Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public Comnuna Ribiţa urmăreşte
satisfacerea unor cerinţe/nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale, şi anume:
- gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
- creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunitătii asigurarea
siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale;
- punerea în valoare a patrimoniului arhitectonic şi peisagistic al localităţii; realizarea
unei infrastructuri edilitare moderne;
- functionarea si exploatarea în conditii de sigurantă, rentabilitate si eficientă economică a
infrastructurii aferente.
lluminatul public reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei.
Realizarea unui serviciu de iluminat public modern contribuie la crearea unor condiţii mult mai
bune pentru desfăşurarea activităţii populaţiei, prin scăderea riscurilor de accidente rutiere cât şi
prin scăderea numărului de agresiuni împotriva persoanelor.lndiferent de forma de gestiune
adoptata, în virtutea competentelor si atributiilor ce le revin potrivit legii, autoritatile
administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a controla, dupa
caz, modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau
de modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C.; modul de indeplinire a obligatiilor contractuale
asumate de operatori si activitatile desfasurate de acestia; calitatea si eficienta serviciului
prestat, corespunzator indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti conform legii; modul
de administrare, de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, dezvoltarea si/sau
modernizarea sistemului de iluminat public.
Ca urmare indicatorii de performanta aprobati pentru atingerea obiectivelor din Regulament, vor
constituii parghii de control, monitorizare si sanctionare pentru operatorul serviciului de iluminat
public.
Avand in vedere cele expuse mai sus si tinand seama de atributiile ce le revin autoritatilor
administratiei publice locale in domeniul administrarii si coordonarii Serviciului de iluminat public,
conform Legii nr.51/2006 si Legii nr.230/2006 - propun aprobarea proiectului de hotarare in
forma prezenta.

VICEPRIMAR,
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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA

REFERAT
pentru Proiectul de Hotarare privind înfiinţarea serviciului de iluminat public, in Comuna Ribiţa
Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iiuminat public Comnuna Ribiţa urmăreşte
satisfacerea unor cerinţe/nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale, şi anume:
- gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
- creşterea gradului de securitate individuală şi coiectivă în cadrul comunitătii asigurarea
siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale;
- punerea în valoare a patrimoniului arhitectonic şi peisagistic al localităţii; realizarea
unei infrastructuri edilitare moderne;
- functionarea si exploatarea în conditii de sigurantă, rentabilitate si eficientă economică a
infrastructurii aferente.
lluminatul public reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei.
Realizarea unui serviciu de iluminat public modern contribuie la crearea unor condiţii mult mai
bune pentru desfăşurarea activităţii populaţiei, prin scăderea riscurilor de accidente rutiere cât şi
prin scăderea numărului de agresiuni împotriva persoanelor.lndiferent de forma de gestiune
adoptata, în virtutea competentelor si atributiilor ce le revin potrivit legii, autoritatile
administratiei publice locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a controla, dupa
caz, modul de fundamentare a tarifelor si respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau
de modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C.; modul de indeplinire a obligatiilor contractuale
asumate de operatori si activitatile desfasurate de acestia; calitatea si eficienta serviciului
prestat, corespunzator indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti conform Iegii; modul
de administrare, de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, dezvoltarea si/sau
modernizarea sistemului de iluminat public.
Ca urmare indicatorii de performanta aprobati pentru atingerea obiectivelor din Regulament, vor
constituii parghii de control, monitorizare si sanctionare pentru operatorul serviciului de iluminat
public.
Avand in vedere cele expuse mai sus si tinand seama de atributiile ce le revin autoritatilor
administratiei publice locale in domeniul administrarii si coordonarii Serviciului de iluminat public,
conform Legii nr.51/2006 si Legii nr.230/2006 - propun aprobarea proiectului de hotarare in
forma prezenta.

SEC
Buftea Opre
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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget inante,administarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediutui,servicii si comert
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenitor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

NR.473/1 22/28.08.201 8
AVIZ
pentru proiectul de hotarare privind aprobarea infiintarii serviciului de iluminat public, in comuna Ribiţa,judeţul

Hunedoara
Comisiile nr.1,2 şi 3,reunite luand în discuţie proiectul de hotărare privind aprobarea
infiintarii serviciului de iluminat public, in comuna Ribiţa,judeţul Hunedoara,Coflsideră că proiectul de
hotărâre supus aprobării de către dl.viceprimar,legai şi oportun şi consideră că poate fi adoptat în
forma supusă dezbaterii.

Comisia pt.prog .de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al comunei ,agr.gospodarire
comunala protectia mediului,servicii si comert

1.IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN
3.ONEA IOAN

v

Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,juridica;aparaiea ordinii si linistii publice,a drepturilor
cetatenilor

1 .POPOVICI CONSTANTIN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultur pr tectie sociala,activitati sportive si de agrement

1 .RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANA IOANA
3.JOSAN IOAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL Hunedoara
COMUNA Ribita

CONSI.LIUL LOCAL
Ribita

H.C.L.
NR.

HOTĂRÂREA NR. O2O18
privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de curăţenie stradală şi deszăpezire la nivelul Comunei
Ribiţa , judeţul Hunedoara
Consiliul Local al Comunei Ribiţa , judeţul Hunedoara:
Având în vedere:
-Proiectul de hotarăre iniţiat de dl.viceprimar nr.37/30.07.2018
- Expunerea de motive a viceprimaruiui comunei Ribiţa, înregistrată sub nr.109 din data de
30.07.2018;
- Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.121 din data de
28.08.2018;
- Prevederile art.1 alin.(4), litera h, art.3 alin.(1), alin.(4) lit.c), art.8 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) lit.d),
art.24 alin.(1) lit.a), art. 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Dispoziţiilor art.5 alin.1, alin.2, art. 6, din Legea nr.1O1/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, modificată şi completată, ale art.1, alin.2, lit.e.
Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.14, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b, alin.(3),
alin.(5) şi alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se înfiinţează Serviciului public de curăţenie stradală şi deszăpezire la nivelul Comunei Ribiţa,
judeţul Hunedoara, structură cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei Ribiţa i
sub coordonarea primarului. Acesta va avea patrimoniu propriu, va funcţiona pe bază de gestiune
economică şi se va bucura de autonomie financiară şi tuncţională, va fi subiect juridic de drept fiscal, titular
al codului unic de înregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la
unităţile bancare şi va întocmi, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale.
Art.2. Serviciul public de curăţenie stradală şi deszăpezire are ca principală sarcină să asigure prestarea
activităţilor menţionate la art.3, pentru toţi utilizatorii (persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice,
etc.) de pe raza administrativ - teritoriaiă a comunei Ribiţa.
Art.3. Activitatile din cadrul Serviciului public de curăţenie stradală şi deszăpezire la nivelul Comunei
Ribiţa şi care vor fi prestate de acest serviciu sunt:
1. măturatul, spălatul, stropirea si întreţinerea căilor publice
2. curăţarea i transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ.
Art.4 (1) Se aprobă ca sediul social al Serviciului public de curăţenie stradală şi deszăpezire la nivelul
Comunei Ribiţa să fie în incinta sediului Primariei Ribiţa, situată în satul Ribiţa ,str. Principala, nr. 22.
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(2) Se aprobă ca pe toate actele emise se se menţioneze: Consîliui local al Comunei Ribiţa - Servicîul
public de curăţenie stradală şi deszăpezire la nivelul Comunei Ribiţa
Art.5. Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploată rii serviciului se asigură prin
încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de Serviciul public de curăţenie stradală şi deszăpezire
la nivelul Comunei Ribiţa.
Art.6. Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitatea: măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor
publice Comuna Ribiţa conform Anexei nr.1 la prezenta hotă râre.
Art.7. Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitatea de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice
şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ conform Anexei nr.2 la prezenta
hotărâre.
Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei - domnul Faur
loan.
Art.9. Prezenta hotă râre se va comunica prin grija secretarului UAT: lnstituţiei Prefectului —Judeţul
Hunedoara pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Ribiţa, Compartimentului Financiar Contabil
Impozite şi Taxe şi se va aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa
www.ribita.ro.
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ANEXA NR.2

CAIET DE SARCINI
Pentru activitatea de:
- Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ
Capitolul I
Dispoziţii generale

Art.1.(l) Prezentul caiet de sarcini, a fost stabilit pe baza Iegislaţiei în vigoare şi
precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare serviciul public de
deszăpezire aferent comunei RIBIŢA

Capitolul 11
Obiectul activitati de:
Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

Art.2.(1) Serviciul de deszăpezire, care face obiectul delegării în gestiune, în principal constă în
Curăţarea , transportul zăpezii de pe arterele de circulaţie, trotuare şi alte domenii publice şi
menţinerea în bună funcţiune a acestora pe timp de iarnă, polei, ninsoare sau de îngheţ.
Art.3. Descrierea activităţii
Activitatea se execută ziva sau noaptea, în funcţie de necesitate şi are ca scop menţinerea în stare
de bună practicabilitate a arterelor de circulaţie şi cuprinde următorul ciclu de operaţii:
(a) curăţatul manual al zăpezii.
(b) curăţatul mecanizat al zăpezii şi pluguitul.
(c) combaterea poleiului prin împrăştierea de material antiderapant, mecanizat din utilaje speciale.
(d) curăţarea de zăpadă-gheaţă şi de materialul antiderapant a gurilor de scurgere din reţeaua de
canalizare;
(e) aşteptare intervenţie
(f) încărcarea şi transportul zăpezii;
(g) combaterea poleiului prin aşternere preumezită cu saramură (NaCI) sau alte alternative
denumite în continuare serviciu sau lucrări.
Art.4 Curăţatul manual al zăpezii
(l)Prestaţia constă din strângerea zăpezii în grămezi, la distanţe de 10-15 m în zone unde nu se
stânjeneşte circulaţia auto sau de pietoni şi nu sunt afectate utilităţile domeniului public.

Art.7. Curăţarea gurilor de scurgere şi colectarea materialului antiderapant.
(1) Operatorul va curăţa de zăpadă-gheaţă gurile de scurgere în reţeaua de canalizare, pentru a
asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii, dacă condiţiile meteorologice sunt de aşa
natură.
(2 Operatorul va curăţa cu forţe proprii depunerile mai groasă de material antiderapant de la
marginea drumului, cel puţ in de două ori pe lună.
Art. 8. Mobilizarea
Perioada de mobilizare în derularea contractului de delegare va fî pe fiecare perioada de iarna:
5 noiembrie - l 5 martie
Art.9. Cantităţi de lucru.
Se va asigura deszăpezirea întregii suprafeţe a domeniului public specificat în tabelele din anexa.
Alte detalii cu privire la fiecare stradă în parte se vor prezenta operatorului Ia începerea lucrărilor.
Art.1O. Programul prestaţiei
Prestaţia va avea în vedere faptul ca suprafeţele domeniului public cuprinse în program să fie
zilnic în stare de circulaţie prin executarea tuturor lucrărilor necesare conform.
Art.11. Condiţii de calitate
Domeniul public (carosabil-trotuare) pentru care se contractează acest serviciu se consideră
deszăpezit, curăţat când arată zilnic salubru prin efectuarea lucrărilor necesare, enumerate mai jos,
cu o frecvenţă adecvată în acest scop (prevăzută în programul de prestaţie).
Art.12. Dotări cu personal - utilaje
Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale al utilajelor şi aI echipamentelor
având în vedere ca suprafeţele domeniului public cuprinse în programul de prestaţii să fie zilnic în
stare de circulaţie prin exercitarea tuturor Iucrărilor necesare, în scopul obţinerii şi menţinerii
calităţ ii cerute conform prevederilor prezentului caiet de sarcini. Se va utiliza altgoritmuldin
Breviarul de calcul din anexa.
Art.13 Verificări, recepţii, garanţii.
(1) Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei, întocmind zilnic rapoarte
de constatare, confirrnate şi de operator, privind cantitatea şi calitatea prestaţiei.
(2) In rapoartele de constatare zilnică beneficiarul va consemna şi rnodul de rezolvare de către
operator a sesizărilor primite de Ia beneficiar şi eventual penalităţile aplicate operatorului pentru
deficienţele constatate.
(3 Se va raporta zilnic beneficiarului cantitatea materialului împrăştiat, orele de funcţionare ale
utilajelor şi mijloacelor de transport, alăturat copia de xerox a tabelului de evidenţă ieşire, intrare
utilajelor pe care sunt notate indexe actuale a contoarelor de măsurător şi materialului
antiderapant folosite.
Art. 1 4Deszăpezirea
(1) Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii, gheţii şi
combatere a poleiului în scopu asigurării circulaţiei autovehiculelor şi pietonilor în condiţii
de siguranţă.
(2) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau
generaie şi forţă de muncă umană.

5 Arterele principale de circulaţie, trotuarele vor fi practicabile şi în timpul ninsorii, după
încetarea ninsorii se la trece la lărgirea părţii carosabile de zăpadă.
6 La nevoie va fi asigurată funcţionarea iără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin
organizarea activităţii pe schimburi.
(7 Conformarea prestaţiei de deszăpezire se va face în baza planului de lucrări aprobat şi a fişelor
zilnice de lucru ce vor fi întocmite de operator şi confirmate de beneficiar.
Art.17. Condiţii financiare de execuţie a lucrărilor
(1) Operatorul serviciilor va încasa lunar de la beneficiar, în baza contractuiui de prestaţie,
contravaloarea prestaţiei efectuate (manoperă, utilaje, materiale) confirmate de beneficiar.
Capitolul 111
Condiţii de exploatare a serviciilor publice de deszăpezire a localităţilor
A. Condiţii tehnice
Art.18. Serviciile publice de deszăpezire a localităţilor trebuie să asigure prestarea serviciului în
regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de autorizare, cu respectarea condiţiilor
tehnice specifice fiecărei activităţi.
B. Obiective de exploatare
Art.19. Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public care face obiectul delegării în
gestiune sunt următoarele:
(a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor.
(b) promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de deszăpezire.
(c) dezvoltarea durabilă a serviciilor.
(d) protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului, în
concordanţă cu programul de adaptare Ia Normele Uniunii Europene.
C. Obiective de ordin economic
Art.20. Serviciul public de deszăpezire va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai
bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate
prin contract.
Structura şi nivelul tarifelor practicate va reflecta costul efectiv aI prestaţiei şi va fi în
conformitate cu prevederile legale.
D. Obiective de mediu
Art.21. Pe perioada derulării contractului de delegare în gestiune se vor respecta condiţiile impuse
de avizul de mediu.
Pe toată perioada, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative
emise de autorităţile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerinţele de
med i u.

ROMÂNIA
JUDEŢUL Hunedoara
COMUNA Ribita

CONSILIUL LOCAL
Ribita

H.C.L.
NR.

PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 3-2O18
privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de curăţenie stradală şi deszăpezire la nivelul Comunei
Ribiţa , judeţul Hunedoara
Consiliul Local al Comunei Ribiţa , judeţul Hunedoara:
Având în vedere:
- Expunerea de motive a viceprimarului comunei Ribiţa, înregistrată sub nr.109 din data de
30.07.2018;
- - Prevederile art.1 alin.(4), litera h, art.3 alin.(1), alin.(4) lit.c), art.8 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3)
lit.d), art.24 alin.(1) lit.a), art. 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modifică riie şi completările ulterioare;
Dispoziţiilor art.5 alin.1, alin.2, art. 6, din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, modificată şi completată, ale art.1, alin.2, lit.e.
Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.14, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b, alin.(3),
alin.(5) şi alin.(6) din Legea rir.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se înfiinţează Serviciului public de curăţenie stradală şi deszăpezire la nivelul Comunei Ribiţa,
judeţul Hunedoara, structură cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei Ribiţa şi
sub coordonarea primarului. Acesta va avea patrimoniu propriu, va funcţiona pe bază de gestiune
economică şi se va bucura de autonomie financiară şi funcţională, va fi subiect juridic de drept fiscal, titular
al codului unic de înregistrare fiscală şi al coriturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la
unităţile bancare şi va întocmi, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale.
Art.2. Serviciul public de curăţenie stradală şi deszăpezire are ca principală sarcină să asigure prestarea
activităţilor menţionate la art.3, pentru toţi utilizatorii (persoane fizice, persoane juridice, iristituţii publice,
etc.) de pe raza administrativ—teritorială a comunei Ribiţa.
Art.3. Activitatile din cadrul Serviciului public de curăţenie stradală şi deszăpezire la nivelul Comunei
Ribiţa şi care vor fi prestate de acest serviciu sunt:
1. măturatul, spălatul, stropirea i întreţinerea căilor publice
2. curăţarea i transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ.
Art.4 (1) Se aprobă ca sediul social al Serviciului public de curăţenie stradală şi deszăpezire la nivelul
Comunei Ribiţa să fie în incinta sediului Primariei Ribiţa, situată în satul Ribiţa ,str. Principala, nr. 22.
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(2) Se aprobă ca pe toate acteie emise se se menţioneze: Consiliul local al Comunei Ribiţa - Serviciul
public de curăţenie stradală şi deszăpezire la nivelul Comunei Ribiţa
Art.5. Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării serviciului se asigură prin
încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de Serviciul public de curăţenie stradală şi deszăpezire
la nivelul Comunei Rîbiţa.
Art.6. Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitatea: măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor
publice Comuna Ribiţa conform Anexei nr.1 la prezenta hotă râre.
Art.7. Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitatea de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice
şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ conform Anexei nr.2 la prezenta
hotă râre.
Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei - domnul Faur
l oa n.
Art.9. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului UAT: lnstituţiei Prefectului —Judeţul
Hunedoara pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Ribiţa, Compartimentului Financiar Contabil
lmpozite şi Taxe şi se va aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa
www.ribita.ro.

AVIZE Ă SECRETAR,
BufteaO e )ianaloana
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NT. 109/30.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la Proiectul de hotarare privind aprobarea înfiinţării Serviciului pubiic de curăţenie stradală şi
deszăpezire la nivelul Comuneî Ribiţa , judeţul Hunedoara

Subsemnatul Josan loan,viceprimarul comunei Ribiţa:
Avand in vedere:
Odonanta de Urgenta nr. 58 /2016,pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achiziţiilor publice.
Prevederile art. 1 alin.(3), litera h, ale art. 3 si art. 8 alin. (1), alin. (2) lit h) art. 24, alin. (1) şi alin. (2), art.25
alin(1) şi ale art. 29, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 , privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificată şi
completată prin O.U.G. nr. 13/26.02.2008;
În baza prevederilor Legii nr. 101/2006 modificata a serviciului de salubrizare a localităţilor, art. 1, alin. (1)
şi art. 6, alin. (1), litera ,,h În baza prevederilor Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 110/2007 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare a localităţilor şi a Ordinului
Preşedintelui ANRSC nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al salubrizare a localităţilor.

MOTIVEZ:
Prin salubrizare, in contextul se intelege:
Totalitatea operatiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect salubru al localitatilor, adica
colectarea, selectarea, transportul, depozitarea, neutralizarea deseurilor, maturatul, stropitul, spalatul strazilor,
curatatul rigolelor, colectarea deseurilor stradale, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in
functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.
Serviciul public de salubrizare a localităţ ilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se
desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale în scopul salubriză rii
localităţilor.
Acesta se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor
economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale. Necesitatea adoptarii acestui proiect de
hotarare pentru, aprobarea infiintarii serviciului public de salubrizare, cu personalitate juridica reprezinta prima
etapa din aplicarea cadrului legal recent modificat.

ROMÂNIA
JUDEŢUL Hunedoara
COMUNA Ribita

CONSILIUL LOCAL
Rîbita

H.C.L.
NR.

NR.121/23.08.2018
R E FE RAT

cu privire la Proiectul de hotarare privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de curăţenie stradală şi
deszăpezire la nivelul Comunei Ribiţa , judeţul Hunedoara

Avand in vedere:
Odonanta de Urgenta nr. 58 /2016,pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achiziţiilor publice.
Prevederiie art. 1 alin.(3), litera h, ale art. 3 si art. 8 alin. (1), alin. (2) lit h) art. 24, alin. (1) şi alin. (2), art.25
alin(1) şi ale art. 29, alin. (2) din Legea nr. 51/2006 , privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificată şi
completată prin O.U.G. nr. 13/26.02.2008 şi datorită faptului că Serviciul public de salubrizare a localităţilor face
parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea
autorităţilor administraţiei publice locale în scopul salubriză rii localităţilor.
Acesta se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor
economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale. Necesitatea adoptarii acestui proiect de
hotarare pentru, aprobarea infiintarii serviciului public de salubrizare, cu personalitate juridica reprezinta prima
etapa din aplicarea cadrului legal recent modificat.

- R,

Bufte.

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert
Comisia de specialitate pentru administratie publica Iocala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

NR.473/121/27.08.201 8
AVIZ
pentru proiectul de hotarare privind aprobarea infiintarii serviciului publ ic de salubrizare cu
personalitate juridica in comuna Ribiţa

Comisiile nr. 1 ,2 şi 3 ,reunite luand în discuţie proiectul de hotărare privind
aprobarea infiintarii serviciului public de salubrizare cu personalitate juridica
in comuna Ribiţa,consideră că proiectul de hotărâre supus aprobării de către
dl.viceprimar,legal şi oportun şi consideră că poate fi adoptat în forma supusă
dezbaterii.

Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al
comunei,agr.gospodarire comunala protectia mediului,servicii s
,,
.

1.IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN
3.ONEA IOAN

.

LOCÂL

*

Comisia de specialitate pentru administratie ublica Iocala,juridica,apararea ordinii si
linistii publice,a drepturilor cetatenilor

1 .POPOVICI CONSTANTIN
2 .MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN
Comisia pentru invatamant,sanatate,eultura,protectie sociala,activitati sportive si de
agrement

1 .RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANA IOANi--- .
3.JOSANIOAN

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.

/2018

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al
anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
Consiliul local aI comunei Ribiţa, judetul Hunedoara
Avand in vedere:
- expunerea de motive a viceprimarului comunei Ribiţa nr. 123/30.07.2018, din
care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind analiza stadiului de
înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 20 1 8 şi a stabilirii măsurilor
pentru eficientizarea acestei activităţi, în scopul respectării legislaţiei în materie şi a
îmbunătăţirii activităţii;
- prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 lit. b) şi c), art. 3-4 şi art. 6 din O.G. nr.
28/2008 privind Registrul agricol;
- prevederile art. 7 alin. (6), art. 8 alin. (4) din anexa la Ordinul
nr.289//147/7.325/437/1. 1 36/1.5 88/3/20 1 7 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare
a registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019;
- prevederile H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 2019;
- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia
publică, republicată;
In temeiul dispoziţiilor art.36, alin. (2), lit.d), alin. (6), lit. a), pct. 19, art. 45, alin. (1)
şi art. 1 1 5 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.2 1 5/200 1, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE
Art. 1. Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol al comunei Vorta,
pentru semestrul I al anului 20 1 8, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. (1)Se aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a
datclor în registrul agricol al comunei Ribiţa, ţinut în format electronic şi pe suport de hârtie,
conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă formularul tipizat al invitaţiei prin care compartimentul registrul agricol
invită la primărie persoanele fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea
datelor în registrul agricol, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de compartimentul registrul agricol
din aparatul de specialitate al primarului comunei Ribiţa.

Art. 4. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestata în termenul si condiţiile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara,
Primarului comunei Ribiţa, secretarului comunei Ribiţa si se aduce la cunostiinta publica prin
afisare.

INIŢIATOR,
RIMAR,
OAN
AVIZE ZĂ SECRETAR,
Buftea
Diana Ioana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREANR

/2018

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al
anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
Consiliul local al comunei Ribiţa, judetul Hunedoara
Avand in vedere:
- proiectul de hotarare nr. 35/30.07.2018 privind analiza stadiului de înscriere
a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor
pentru eficientizarea acestei activităţi initiat de viceprimarul comunei Ribiţa;
- expunerea de motive a viceprimarului comunei Ribiţa nr. 123/30.07.2018, din
care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind analiza stadiului de
înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 20 1 8 şi a stabilirii măsurilor
pentru eficientizarea acestei activităţi, în scopul respectării legislaţiei în materie şi a
îmbunătăţirii activităţii;
- raportul secretarului comunei Ribiţa nr. 124/28.08.2018;
- raportul de avizare favorabil nr.128/28.09.2018 al comisiilor de specialitate
nr.1,2,3;
- prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 lit. b) şi c), art. 3-4 şi art. 6 din O.G. nr.
28/2008 privind Registrul agricol;
- prevederile art. 7 alin. (6), art. 8 alin. (4) din anexa la Ordinul
nr.289//1 47/7.325/437/1 . 1 36/ 1.5 88/3/20 1 7 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare
a registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019;
- prevederile H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 2019;
- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia
republicată;
publică,
In temeiul dispoziţiilor art.36, alin. (2), lit.d), alin. (6), lit. a), pct. 19, art. 45, alin. (1)
şi art. 1 1 5 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.2 1 5/200 1, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE
Art. 1. Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol al comunei Vorta,
pentru semestrul I al anului 2018, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. (1)Se aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a
datelor în registrul agricol al eomunei Ribiţa, ţinut în format electronic şi pe suport de hârtie,
conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă formularul tipizat al invitaţiei prin care compartimentul registrul agricol
invită la primărie persoanele fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea
datelor în registrul agricol, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de compartimentul registrul agricol
din aparatul de specialitate al primarului comunei Ribiţa.
Art. 4. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestata în termenul si condiţiile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara,
Primarului comunei Ribiţa, secretarului comunei Ribiţa si se aduce la cunostiinta publica prin
afisare.
INTA,

CONTRASE1NEAZA SECRETAR,
Buftea Opj)iana Ioana

voturi
Prezenta hotarare a fost adoptata ,prin vot deschis astfel:un numar de
abtineri.
voturiimpotriva,un numar de
pentru,un numar de
Ribita,29.08.201 8

Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 1 ( /29.08.2018
STADIUL ÎNSCRIERII DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL AL COMUNEI
RIBIŢA LA 30.06.2018
Total pozitii înregistrate - 825
1.Persoane fizice -797 poziţii, din eare:
477 poziţii la care sunt înscrise persoane fizice cu domiciliul în localitate;
320 poziţii la care sunt înscrise persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi;
- teren agricol 1 7 1 9 ha din care:
-arabil 631 ha
- păşune 672 ha
-fâneţe 414 ha
-vie- 0 - livada 2 ha
- gradini familiale ha
- teren forestier 3 410 ha
2.Persoane juridice:
28 poziţii, din care:
- 1 3 poziţii Ia care sunt înscrise persoane juridice cu domiciliul fiscal în localitate;
- 1 5 poziţii la care sunt înscrise persoane juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi
teren agricol 5 1 ha din care:
-arabil l9ha
-păşune 2Oha
-fâneţe - 12 ha
-vie
0
-livadă — ha
- gradini fainiliale - ha
teren forestier - 0 ha
3. Animale domestice siisau salbatice crescute in captivitate in conditiile legii (numar
capete):
Bovine -328
Ovine-334
Caprine - 259
Porcine- 266
Cabaline- 2 1
Pasari - 7 600
Familii de albine - 940
Iepuri -0

SECRETAR,
Buftea Oprea Diana loana
Prezenta hotarare a fost adoptata ,prin vot deschis astfel :un numar de
voturi
pentru,un numar de
voturiimpotriva,un numar de 0 abtineri.
Ribita,29.08.201 8

Anexa nr.,la hotărârea nr.

/29.08.2018

PROGRAM DE MASURI
pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul
Agricol
Nr.crt. Denumirea activitatii
1.

2.

3.

4.

5.

Se va efectua afisajul si instiintarea
populatiei cu privire la procedura si
termenele de inregistrare in registrele
agricole si verificarea in teren a
corectitudinii inscrierii datelor pe baza
declaratiei date de catre capii
gospodariilor si de catre reprezentantii
legali a persoanelor juridice
Intocmirea si tinerea la zi a registrului
agricol se organizeaza conform celor
prevazute la art.6 alin.1 din O.G
nr.28/2008 privind registrul agricol , atat
pe suport de hartie, cat si pe suport
electronic.
Registrul agricol, atat cel pe suport
hartie, cat si cel in format electronic, se
deschide pe o perioada de 5 ani,
realizandu-se in mod obligatoriu
corespondenta atat cu pozitia din
registrul agricol pentru perioada
anterioara, cat si cu numarul din rolul
nominal unic ce il priveste pe
contribuabilul respectiv.
Registrul agricol in format electronic se
tine in paralel cu registrul agricol pe
suport hartie.
Toate datele din registrul agricol, atat pe
suport hartie, cat si in format electronic,
au caracter de interes public si trebuie sa
fie corecte din punctul de vedere al
proprietatii termenilor utilizati, sub
aspect gramatical, ortografic, ortoepic si,
dupa caz, sub aspectul punctuatiei,
conform normelor academice in vigoare,
potrivit prevederilor Legii nr.500/2004
privind folosirea limbii romane in locuri,
relatii si institutii publice.
Registrul agricol pe suport hartie are
caracterul unui document oficial care

Termen de
indeplinire
permanent

Persoane responsabile

perrnanent

Miclea Paul

permanent

Miclea Paul

permanent

Miclea Paul

permanent

Miclea Paul

Miclea Paul

6.

7.

8.

9.

constituie o sursa importanta de
informatii:
-pentru elaborarea pe plan local a unor
politici in domeniile : fiscal, agrar,
protectie sociala, cadastru, edilitarurbanistic, sanitar, scolar, servicii
publice de interes local,
- pentru satisfacerea unor solicitari ale
cetatenilor,
-este sursa administrativa de date pentrii
sistemul
informational
statistic,
respectiv : statistica oficiala, pregatirea
si organizarea recensamintelor agricole,
ale cladirilor si ale populatiei, ale unor
anchete-pilot, organizarea unui sistem
de observari statistice prin sontaj, etc
-Asigura baza de date pentru realizarea
cu ajutorul sistemelor electronice de
calcul a verificarilor incrucisate intre
datele din registrul agricol si datele
inscrise in registre specifice tinute de
alte institutii.
Registrul agricol in format electronic permanent
furnizeaza la termenele stabilite sau la
cerere, date ce pot caracteriza un rand de
formular, un formular, o structura
administrativ-teritoriala, pentru unul sau
mai multi ani, pastrand codurile de rand
si denumirile din cadrul formularelor
registrului agricol pe suport hartie.
Tehnica de completare a registrului permanent
agricol se face conform Normelor
tehnice de completare a registrului
agricol pentru perioada 2015 - 2019.
permanent
Comunicarea către biroul impozite si
taxe, in termen de 3 zile lucratoare, a
modificarilor intervenite in registrul
agricol, referitoare la terenuri, categoria
de folosinta a acestora, la cladiri sau
orice alte bunuri detinute in proprietate
sau in folosinta, dupa caz, de natura sa
conduca la modificarea oricaror
impozite si taxe locale prevazute de
Codul fiscal.
Secretarul comunei verifica concordanta
dintre cele doua forme de registre iar în
funcţie de rezultatul controlului impun
măsuri, care vor fi duse la îndeplinire, în
condiţiile legii.

semestrial

Miclea PauI

Miclea PauI

Jurca Gabriela Mariana

Secretar comuna

10.

11.
12.

O zi pe saptamana, functionarii cu
atributii in completarea registrului
agricol vor efectua verificari in teren
privind declaratiile inregistrate
Orice modificare in registrul agricol se
va face numai cu avizul scris al
secretarului comunei
Se vor aplica sanctiunile prevazute de
lege in caziirile in care, in urma
verificarilor efectuate in teren, se
constata declararea de date neconforme
cu realitate, refuzul de declarare,
nedeclararea in termenele stabilite si in
forma solicitata a datelor care fac
obiectul registrului agricol

permanent

Miclea Paul

permanent

Miclea Paul

permanent

Primar, prin funcţionarii din
structurile cu atribuţii, în
condiţiile legii

D NTA,

P.
\: .
..

,1,.

CONTRAS EAZA SECRETAR,
BufteaO.i. D

a Ioana

voturi
Prezenta hotarare a fost adoptata ,prin vot deschis astfel:un numar de
pentru,un numar de ) voturiimpotriva,un numar de O abtineri.
Ribita,29.08.201 8

Anexa nr. 3 la hotărârea nr.

/29.08.2018

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARUL COMUNEI RIBIŢA
Către
d-1 /d-na

(adresa)
Primarul comunei RIBIŢA, în calitate de reprezentant legal al unităţii administrativ teritoriale, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. e) din Ordinul nr. 734/480/1.003/3.727/2015 pentru
aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019,
formulează prezenta
INVITA Ţ I E
prin care vă aduce la cunoştinţă că aveţi obligaţia să vă prezentaţi la Primăria comunei
RIBIŢA, cu sediul în RIBIŢA, str. Principala, nr. 22, judeţul Hunedoara, compartiment
(se prevede o perioadă de 5 zile lucrătoare),
registrul agricol, în perioada
..
între orele 900 j 500, în scopul efectuării declaraţiei pentru înscrierea şi actualizarea datelor din
registrul agricol, în scopul respectării legii.
Avem rugămintea să aveţi asupra dvs. actele care vă conferă un drept asupra
imobilelor, terenuri şi construcţii, ce aveţi intenţia să le declarţi ori le aveţi declarate la
registrul agricol.
Vă mulţumim pentru înţelegere.
SECRETAR

PRIMAR
INSPECTOR

Buftea Op an iana Ioana
Prezenta hotarare a fost adoptata ,prin vot deschis astfel:un numar de
voturi
pentru,un numar de O voturiimpotriva,un numar de Q abtineri.
Ribita,29.08.201 8

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
Nr. 123/30.07.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
Ia proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol pentru semestrul I al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea
acestei activităţi
Domnilor consilieri
Avand in vedere
- prevederile art. 8 (4) din anexa la Ordinul 289//147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017
pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 201 5 2019, semestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de
înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea
acestei activităţi.
- prevederile art. 1 alin.( 1) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul
agricoi in scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a

terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la
dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice
locale ale comunelor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol. Potrivit art. 6
din actul normativ mentionat primarii comunelor, iau măsuri pentru întocmirea şi ţinerea la zi
a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, în coriformitate cu prevederile
prezentei ordonanţe, pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii
acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.
Registrul agricol pe suport hârtie, are caracterul unui document oficial care constituie
o sursă importantă de informaţii, fiind numerotat, parafat şi sigilat, filele necesitând a fi cusute
pentru evitarea desprinderii acestora, ca urmare a utilizării îndelungate a registrului agricol,
precum şi înregistrat în registrul de intrare-ieşire de la nivelul autorităţii executive a
administraţiei publice locale respective. Informaţiile conţinute în baza de date a registrului
agricol gestionat în format electronic sunt informaţii oficiale şi sunt supuse reglementărilor
legale privind securitatea, integritatea şi funcţionalitatea sistemelor informatice.
Documentele eliberate pe suport hârtie în baza informaţiilor existente în baza de date
electronică privind registrul agricol se supun aceloraşi prevederi legale ca în cazul în care
registrul agricol este gestionat numai pe suport hârtie.
Registrul agricol gestionat în format electronic conform formularelor registrului
agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului se ţine în baza unui program informatic contractat
de fiecare unitate administrativ-teritorială, cu respectarea prevederilor legale privind
achiziţiile publice.
- prevederile art. 1, alin. (1), art. 2, lit. b) şi c), art. 3-4 şi art. 6 din O.G. rir.
28/2008 privind registrul agricol, ale art. 8 alin. (4) din anexa la Ordinul nr.
289//147/7.325/437/1 . 1 36/1 .588/3/201 7 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 20 1 5 - 20 1;
- ale FI.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 2019,

În temeiul dispoziţiilor art.36, alin. (2), lit.d), alin. (6), lit. a), pct. 19, art. 45, alin. (1)
şi art. 1 1 5 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.2 1 5/200 1, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Fata de cele prezentate mai sus este necesar si oportun adoptarea unei hotarari privind
analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 20 1 8 şi
a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, drept pentru care propun
Consiliului local al comunei RIBIŢA ,adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata.

VICEPRIMAR,

Jos

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
SECRETAR
Nr. 124/28.09.2018

RAPO RT
Ia proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în
registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru
eficientizarea acestei activităti
Domnilor consilieri
Avand in vedere:
- prevederile art. 8 (4) din anexa la Ordinul 289//147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017
pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 2019, semestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de
înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea
acestei activităţi.
- prevederile art. 1 alin.( 1) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul

in scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a
terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la
dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice
locale ale comunelor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol. Potrivit art. 6
din actul normativ mentionat primarii comunelor, iau măsuri pentru întocmirea şi ţinerea la zi
a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, în conformitate cu prevederile
prezentei ordonanţe, pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii
acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.
Registrul agricol pe suport hârtie, are caracterul unui document oficial care constituie
o sursă importantă de informaţii, fiind numerotat, parafat şi sigilat, filele necesitând a fi cusute
pentru evitarea desprinderii acestora, ca urmare a utilizării îndelungate a registrului agricol,
precum şi înregistrat în registrul de intrare-ieşire de la nivelul autorităţii executive a
administraţiei publice locale respective. Informaţiile conţinute în baza de date a registrului
agricol gestionat în format electronic sunt informaţii oficiale şi sunt supuse reglementărilor
legale privind securitatea, integritatea şi funcţionalitatea sistemelor informatice.
Documentele eliberate pe suport hârtie în baza informaţiilor existente în baza de date
electronică privind registrul agricol se supun aceloraşi prevederi legale ca în cazul în care
registrul agricol este gestionat numai pe suport hârtie.
Registrul agricol gestionat în format electronic conform formularelor registrului
agricol aprobate prin hotărâre a Ouvernului se ţine în baza unui prograrn informatic contractat
de fiecare unitate administrativ-teritorială, cu respectarea prevederilor legale privind
achiziţiile publice.
- prevederile art. 1, alin. (1), art. 2, lit. b) şi c), art. 3-4 şi art. 6 din 0.0. nr.
28/2008 privind registrul agricol, ale art. 8 alin. (4) din anexa la Ordinul nr.
289//1 47/7.325/437/1 . 1 36/1 .588/3/20 1 7 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 20 1 5 - 20 1;
- ale H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 2019,
agricol

În temeiul dispoziţiilor art.36, alin. (2), lit.d), alin. (6), lit. a), pct. 19, art. 45, alin. (1)
şi art.1 15 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere existenţa documentelor mai sus arătate, propun Consiliului local al
comunei RIBIŢA să analizeze şi să adopte proiectul de hotărâre mai sus menţionat, acesta
fiind oportun legal şi temeinic.
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RAPORT
Pentru proiectul de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol pentru semestrul I al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea
acestei activităţi
Comisia pentru programe de dezvoltare, buget finante, administarea domeniului public
si privat al comunei, agricultura gospodarire comunala ,protectia mediului, servicii si comert,
luand in dezbatere proiectul de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în
registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru
eficientizarea acestei activităţi,initiat de d-1 viceprimar,constata ca proiectul de hotarare
reglementeaza,in spiritul legii, problema completării la zi a Registrului Agricol al comunei
Ribita,
In temeiul celor spuse mai sus, comisia considera proiectul de hotarare legal si oportun
si pentru aceasta il avizeaza favorabil si propune Consiliului local sa-1 adopte in forma
prezentata de initiatorul sau ,dl.primar.
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