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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Indicatorilor de performanță ai serviciului de iluminat public din 
Orașul Amara  

 
Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință ordinară, 
Având în vedere : 
 
 -Hotărârea Consiliului Local Amara nr. 95 din 26.07.2007 privind aprobarea 

Regulamentului Serviciului de Iluminat Public de pe raza Orașului Amara;  
 -nota de control nr. 19557 din 12.12.2019, a Autorității Naționale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;  
 -referatul de aprobare nr.75 din 24.03.2020, al Primarului Orașului Amara; 
-raportul nr.76 din 24.03.2020, al Compartimentului administrație publică, relații cu 

publicul, juridic; 
-raportul nr. 60 din 27.03.2020, al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, 

protecția mediului și turism, agricultură,  
 
Examinând : 
 
-prevederile art. 3 din Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19; 
 -prevederile art. 1 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 51 din 2006, a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 102-105 din anexa la Ordinul Președintelui Autorității Naționale de 
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 86 din 2007 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; 
 -prevederile art. 11 lit. b) din Legea nr. 230 din 2006 privind serviciul de iluminat public, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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HOTĂRĂȘTE : 
 

 
 
Art.1 Se aprobă Indicatorii de performanță ai serviciului de iluminat public din Orașul 

Amara, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art. 2 Prin grija secretarului general al Oraşului Amara, prezenta hotărâre va fi 

comunicată, spre aducere la îndeplinire, Viceprimarului Orașului Amara și Compartimentului 
proiecte cu finanțare internațională din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului 
Amara și, spre informare, societății Servicii Comunitare Amara S.R.L., precum și Autorității 
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul şi la avizierul Primăriei Oraşului Amara.  

 
 
 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                         Mihaela STOIAN                                           SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                        Ştefan DOBRIŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 42 
Din 30 martie 2020 
Adoptată în Amara 
Ex.4                                    
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                                    -Anexa la Hotărârea nr. 42 din 30.03.2020- 
 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 
AI SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL AMARA 

 
Trimestrul Tota

l 
Nr.crt. Indicatori de performanță 

I II II
I 

I
V 

an 

0 1 2 3 4 5 6 
1. Indicatori de performanță generali 
1.1 Calitatea serviciilor prestate 

 

a) numărul de reclamații privind 
disfuncționalitățile iluminatului public  
pe tipuri de iluminat : 

 

stradal 60 60 60 60 240 
 pietonal   6 6 6 6 24 
ornamental 0 0 0 2 2 
b) numărul de constatări de nerespectare a 
calității iluminatului public constatate de 
Primăria Orașului Amara și notificate 
operatorului  pe tipuri de iluminat: 

 

stradal 6 6 6 6 24 
pietonal 1 1 1 1 4 
ornamental  0 0 0 2 2 
c) numărul de reclamații privind 
gradul de asigurare în funcționare 

4 4 4 4 16 

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

3 3 3 3 12 

 

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

1 1 1 1 4 

1.2 Intreruperi si limitări in furnizarea 
serviciului de iluminat public 

1.2.
1 

Intreruperi accidentale datorate 
operatorului 

 a) numărul de întreruperi neprogramate 
constatate pe tipuri de iluminat 

 

stradal 1 0 0 1 2 
pietonal 1 0 0 1 2 

 

ornamental 0 0 0 1 1 
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b) numărul de străzi, alei, monumente 
afectate de întreruperile neprogramate  

15 0 0 15 30 

c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de 
iluminat/ore   

 

stradal 40 0 0 0 40 
pietonal 40 0 0 0 40 
ornamental 0 0 0 24 24 

1.2.2. Intreruperi programate  
a) numărul de intreruperi programate 
anunțate utilizatorilor pe tipuri de 
iluminat 

 

stradal  1 1 1 1 4 
pietonal  1 1 1 1 4 
ornamental  0 0 0 1 1 
b) numărul de străzi, alei, monumente 
afectate de întreruperile programate  

15 15 15 15 60 

c) durata medie a întreruperilor 
programate/ore 

    4 

d) numărul de întreruperi programate care 
au depășit perioada de întrerupere 
programată  pe tipuri de iluminat  

 

stradal  0 0 0 0 0 
 pietonal  0 0 0 0 0 

 

 ornamental  
 

0 0 0 0 0 

1.2.3 Intreruperi neprogramate datorate 
utilizatorilor 

 

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

1 1 0 1 3  

b) durata medie de remediere si 
repunere în funcțiune pentru 
întreruperile de la punctul a) 

1 1 0 1 3 

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

 

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

1 0 0 1 2  

b) procentul din sesizările de la punctul a) , 
la care s-a răspuns în termen de 30 de zile 
calendaristice (%). 

100 - - 100 100 

2. Indicatori de performanță garantați  
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2.1 Indicatori de performanță 
garantați prin licență 

 

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

0 0 0 0 0  

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

0 0 0 0 0 

2.2 Indicatori de performanță a căror 
nerespectare 
atrage penalități conform 
contractului de delegare a gestiunii 

 

a) valoarea despăgubirilor acordate de 
operator în situația deteriorării din cauze 
imputabile lui a instalațiilor utilizatorului 
(% din valoarea pagubei). 

100 100 100 100 100 

b) valoarea despăgubirilor acordate de 
operator pentru nerespectarea 
parametrilor de furnizare  

majorarea redevenței pe trimestru cu 
10% 

c) numărul de facturi contestate de utilizator  1 0 0 0 1 

d) numărul de facturi de la punctul c) 
care au justificat contestarea valorilor  

 1 

 

e) valoarea reducerilor facturilor datorate 
contestării valorii acestora 

în funcție de valoarea concretă a 
facturii contestate 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                        Mihaela STOIAN                                           SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                        Ştefan DOBRIŞ 
 


