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HOTĂRÂREA NR.194 

privind aprobarea completării activităților specifice serviciului de iluminat public în Municipiul Mangalia 

 și  a prețurilor/ tarifelor aferente acestor activități 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară din data de 07.12.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.226/26.11.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referat de aprobare al proiectului de hotărâre nr.R86720/26.11.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.89054 din 02.12.2021; 

• Adresa operatorului  S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. nr.4001 din 18.11.2021 înregistrată la sediul Pri-

măriei Municipiului Mangalia cu nr.86720 din 18.11.2021; 

• Prevederile Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile Ordinului A.N.R.S.C.G.C. nr.77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public; 

• Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.22/2017, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice – A.N.R.S.C.; 

• Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Re-

gulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Uti-

lităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile H.C.L. nr.241/07.11.2019 privind aprobarea documentației referitoare la organizarea serviciului 

de iluminat public al Municipiului Mangalia și aprobarea furnizării/ prestării acestui serviciu prin intermediul S.C. 

GOLDTERM MANGALIA S.A. prin procedura gestiunii directe, în temeiul art.28 alin.(2) lit.b) din Legea nr.51/2006 

privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile H.C.L. nr.167/25.06.2020 privind aprobarea completării activităților specifice serviciului de ilu-

minat public în Municipiul Mangalia și a prețurilor/ tarifelor aferente acestor activități; 

• Prevederile H.C.L. nr.21/29.03.2021 privind aprobarea completării activităților specifice serviciului de ilu-

minat public în Municipiul Mangalia și a prețurilor/ tarifelor aferente acestor activități; 

• Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public nr.86949 din 10.12.2019 în-

cheiat  cu S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. modificat și completat prin actele adiţionale ulterioare; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului 

Local al Municipiului  Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.c) şi lit.d), coroborat cu  alin.(6) lit.a), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) 

lit.g) și  lit.h), art.196 alin.(1) lit.a), art.240, art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă activitățile specifice serviciului de iluminat public și a prețurilor/ tarifelor aferente, conform anexei, 

care face parte integrantă din prezentul act administrativ, ce vor completa Lista prețurilor/ tarifelor la serviciul delegat 

– Anexa nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public nr.86949 din 10.12.2019 încheiat  cu 

S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., modificat și completat prin actele adiționale ulterioare. 

 

Art.2 Se aprobă încheierea actului adițional prin care se modifică și se completează Lista prețurilor/ tarifelor la 

serviciul delegat – Anexa  nr.3 la Contractul de  delegare a gestiunii serviciului de iluminat public nr.86949 din 

10.12.2019, modificat și completat prin actele adiționale ulterioare, încheiat cu S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., 

corespunzător modificărilor şi completărilor aprobate la art.1 din prezentul act administrativ. 
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Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Mangalia să semneze actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de iluminat public nr.86949 din 10.12.2019 încheiat cu S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. aprobat 

conform art.2 din prezentul act administrativ. 

 

Art.4 Ducerea la îndeplinire a  prezentului act administrativ se va face de către aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia. 

 

Art.5 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către S.C. GOLDTERM 

MANGALIA S.A., direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului 

Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri 

publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 13 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi ”abținere”, 

din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 

 

 

 

MANGALIA 

DATA: 07.12.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANDREI DANIEL – SORIN 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr.crt. Denumire Descriere
Preț (RON) cu TVA S.C. 

Goldterm Mangalia S.A.

Unitate de    

măsură        
Cod și denumire CPV

1 Traversare luminoasa carosabil

Traversare luminoasa carosabil de la 8 la 11 

m lungime, iluminat ornamental festiv-

INCHIRIERE

244.20 lei BUC.
Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

2
Perdea luminoasa intre 2 si 4 m 

lungime

Perdea luminoasa intre 2 si 4 m lungime, 

iluminat ornamental festiv-INCHIRIERE
463.84 lei BUC.

Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

3 Brad luminos structura metalica 

Brad luminos structura metalica intre 6 si 

8m, iluminat ornamental festiv-

INCHIRIERE

11,069.82 lei BUC.
Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

4 Figurina luminoasa 3D,5 M 

FIGURINA LUMINOASA 3D,5 M pe 

structura metalica pentru foto aduti si copi , 

iluminat ornamental festiv-INCHIRIERE

11,131.76 lei BUC.
Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

5

FIGURINA LUMINOASA 3D, pe 

structura acrilat cu diverse jocuri de 

lumini si culori

FIGURINA LUMINOASA 3D, pe structura 

acrilat cu diverse jocuri de lumini si culori , 

iluminat ornamental festiv-INCHIRIERE

6,115.62 lei BUC.
Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

6
FIGURINA LUMINOASA 3D  cu 

dimensiuni intre 1.5 si 2 m inaltime

FIGURINA LUMINOASA 3D  cu 

dimensiuni intre 1.5 si 2 m inaltime din 

acrilat cu insertie LED, iluminat ornamental 

festiv-INCHIRIERE

3,614.10 lei BUC.
Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

LISTA PRETURI / TARIFE LA SERVICIUL DELEGAT CONF. ORDIN 77/2007

Anexa la H.C.L. nr.194/07.12.2021



Nr.crt. Denumire Descriere
Preț (RON) cu TVA S.C. 

Goldterm Mangalia S.A.

Unitate de    

măsură        
Cod și denumire CPV

LISTA PRETURI / TARIFE LA SERVICIUL DELEGAT CONF. ORDIN 77/2007

7
FIGURINA LUMINOASA 3D  cu 

dimensiuni intre 1 si 1.5 m

FIGURINA LUMINOASA 3D  cu 

dimensiuni intre 1 si 1.5 m inaltime din 

acrilat cu insertie LED, iluminat ornamental 

festiv-INCHIRIERE

2,476.50 lei BUC.
Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

8
FIGURINA LUMINOASA 3D  cu 

dimensiuni intre 50 si 100 cm inaltime

FIGURINA LUMINOASA 3D  cu 

dimensiuni intre 50 si 100 cm inaltime din 

acrilat cu insertie LED, iluminat ornamental 

festiv-INCHIRIERE

1,989.30 lei BUC.
Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

9
FIGURINA LUMINOASA 4D  din 

acrilat cu insertie LED,

FIGURINA LUMINOASA 4D  din acrilat 

cu insertie LED, iluminat ornamental festiv-

INCHIRIERE

1,244.80 lei BUC.
Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

10

FIGURINA LUMINOASA 4D cu 

insertie LED si sistemul RGB cu 

telecomanda,

FIGURINA LUMINOASA 4D cu insertie 

LED si sistemul RGB cu telecomanda, 

iluminat ornamental festiv-INCHIRIERE

1,864.23 lei BUC.
Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

11

FIGURINA  2D stalp fara suport 

metalic  de dimensiuni intre 60 si 80 

cm 

FIGURINA  2D stalp fara suport metalic  de 

dimensiuni intre 60 si 80 cm -INCHIRIATA
187.03 lei BUC.

Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

12
FIGURINA  2D stalp fara suport cu 

dimensiuni intre 80 si 100 cm

FIGURINA  2D stalp fara suport cu 

dimensiuni intre 80 si 100 cm, iluminat 

ornamental festiv-INCHIRIATA

312.09 lei BUC.
Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

13
FIGURINA  2D stalp cu suport 

dimensiuni intre 100 si 150 cm

FIGURINA  2D stalp cu suport dimensiuni 

intre 100 si 150 cm iluminat ornamental 

festiv-INCHIRIATA

986.31 lei BUC.
Servicii de intretinere a 

iluminatului public.



Nr.crt. Denumire Descriere
Preț (RON) cu TVA S.C. 

Goldterm Mangalia S.A.

Unitate de    

măsură        
Cod și denumire CPV

LISTA PRETURI / TARIFE LA SERVICIUL DELEGAT CONF. ORDIN 77/2007

14

FIGURINA LUMINOASA 2D, cu 

insertie LED intre 150 si 200 cm 

lungime

FIGURINA LUMINOASA 2D, cu insertie 

LED intre 150 si 200 cm lungime , iluminat 

ornamental festiv-INCHIRIERE

1,562.85 lei BUC.
Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

15

FIGURINA LUMINOASA 

3D,multiple personaje intre 150 si 200 

cm,

FIGURINA LUMINOASA 3D,multiple 

personaje intre 150 si 200 cm, iluminat 

ornamental festiv-INCHIRIERE

4,252.58 lei BUC.
Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

16
Suport Stalp cu colier metalic 

universal – CUMPARAT

Suport Stalp cu colier metalic universal – 

CUMPARAT
343.96 lei BUC.

Servicii de intretinere a 

iluminatului public.

 


