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HOTĂRÂREA NR.107 

                 privind aprobarea modificării preţurilor/tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de iluminat 

public în Municipiul Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată, din data de 08.06.2022, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.83/06.04.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.24171/06.04.2022; 

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

de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R24171/07.04.2022; 

• Adresa S.C. Goldterm Mangalia S.A. nr.2103/03.06.2022 înregistrată la Primăria Municipiului mangalia cu 

nr.39772/03.06.2022; 

• Adresa operatorului  S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. nr.1179/29.03.2022 înregistrată la Primăria Mu-

nicipiului Mangalia cu nr.22236 din 29.03.2022;  

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

iat  cu S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. modificat și completat prin actele adiționale ulterioare;  

• 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 

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

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

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

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 și 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 modificarea preţurilor/tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public, cuprinse 

în Lista preţurilor/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., conform Anexei, care face parte integrantă din prezentul act administrativ. 

 

Art.2 Se aprobă încheierea actului adiţional prin care se modifică Lista preţurilor/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  aprobate la art.1. 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/186525
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/186525
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/186524
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/186524
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Art.3 Mandatarea Primarului Municipiului Mangalia să semneze actul adiţional 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. 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 direcțiilor și serviciilor de 

specialitate, S.C. Goldterm Mangalia S.A. 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 17 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 17 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 18 consilieri locali în funcție. 

 

 

MANGALIA 

DATA: 08.06.2022 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
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Anexa la H.C.L. nr.107/08.06.2022 

 

                                                                             ANEXA NR.3 LA CONTRACT 

                                              LISTĂ PREȚURI/TARIFE LA SERVICIUL DELEGAT 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire Descriere Pret(RON) 

cu TVA 

Unitate 

de    

masura 

Cod si 

denumire 

CPV 

1 

Corp de iluminat pentru lampa 

cu vapori de mercur, cu 

autotelescop 

Montat corp de iluminat, cu 

autotelescopul pe stalp de 

beton  

288,08  lei BUC. 

W2 F 04/792 

415 04 00 00 – 

A/01 00 

2 

Montarea unui stalp simplu de 

folosinta comuna din beton 

armat. 

Montarea unui stalp simplu 

de folosinta comuna din 

beton armat. Fara fundatie 

din beton.  

1.383,96 lei BUC. 

W2 A 09/792 

411 09 00 00 – 

A/01 00 

3 
Inchiriere utilaj pentru lucru la 

inaltime de peste 3m 

Platforma ridicatoare cu 

brat PRB sau telescop cu 

personal autorizat.  

178,68  lei ORA 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

4 
Corp de iluminat public, cu 

lampa led. 

Montarea unui corp de 

iluminat public, cu led 

30W, cu telescop.  

468,86  lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

5 
Corp de iluminat public, cu 

lampa led. 

Montarea unui corp de 

iluminat public, cu led 

100W, cu telescop.  

704,40  lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

6 
Corp de iluminat public, cu 

lampa led. 

Montarea unui corp de 

iluminat public, cu led 

150W, cu telescop.  

800,09 lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

7 
Demontare instalatii 

decorative pentru sarbatori. 

Demontare instalatii 

decorative pentru sarbatori. 
130,70 lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

8 
Montare instalatii decorative 

pentru sarbatorile de iarna 

Montare instalatii 

decorative pentru 

sarbatorile de iarna (intre 

doi stalpi).  

317,52  lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

9 
Montare instalatii decorative 

pentru sarbatorile de iarna 

Montare instalatii 

decorative pentru 

sarbatorile de iarna(pe un 

singur stalp) 

170,31  lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

10 Montaj TYIR. 

Montaj  TYIR cu personal 

specializat. Tariful este 

aferent manoperei de 

montaj.  

58,11 lei ML 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

11 

Corp de iluminat pentru lampa 

cu vapori de mercur, cu 

autotelescop 

Montat corp de iluminat, cu 

autotelescopul pe stalp de 

beton  

170,31  lei BUC. 

W2 F 04/792 

415 04 00 00 – 

A/01 00 

12 

Montarea unui stalp simplu de 

folosinta comuna din beton 

armat. 

Montarea unui stalp simplu 

de folosinta comuna din 

beton armat. Fara fundatie 

din beton.  

427,07  lei BUC. 

W2 A 09/792 

411 09 00 00 – 

A/01 00 
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13 
Inlocuire coloana in stalp ≥ 8 

  

Inlocuire coloana in stalp ≥ 

8 
188,23  lei BUC. 

W2 C 01/792 

413 01 00 00 – 

D/04 00 

14 Revizie linie electrica Revizie linie electrica 529,70  lei KM. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

15 Revizie corp iluminat Revizie corp iluminat 65,52  lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

16 Inlocuit balast Inlocuit balast 272,69  lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

17 Inlocuit igniter Inlocuit igniter 177,00 lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

18 Montat adaptor dulie Montat adaptor dulie 55,51 lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

19 
Mentenanta pentru iluminat 

ornamental festiv 

Mentenanta pentru iluminat 

ornamental festiv pe ora 
158,22 lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

20 
Montare Corp Arhitectural (10 

w-30w) cu conectare la rețea 

Montare Corp Arhitectural 

(10 w-30w) cu conectare la 

rețea - proiector cu led10w-

30w 

 

144,78 lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

21 

Montarea corp architectural cu 

conectarea la rețea 

 

Montare corp architectural 

cu conectare la rețea -

proiector cu led 36w 

 

233,11 lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

22 

Demontarea corp architectural 

cu deconectare de la rețea 

 

 

Demontarea corp 

architectural cu deconectare 

de la rețea 

 

 

48,15 lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

23 

Montare clemă cu derivație cu 

dinți 

 

Clemă cu derivație cu dinți 

CDD 
57,21 lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

24 
Verificare functionare 

iluminatul arhitectural 

Verificare functionare 

iluminatul arhitectural 
130,70 lei BUC. 

Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public. 

 

 

MANGALIA 

DATA: 08.06.2022 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 


