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PROCEDURA 17 
 
 

Solicitare licenţă pentru serviciul de iluminat public, prestat în 
modalitatea gestiunii directe de către servicii publice de interes local 

sau judeţean, cu personalitate juridicã, înfiinţate şi organizate prin 
hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-

teritoriale 
 

a) cerere-tip, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind acordarea 
licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

b) copia de pe hotãrârea autoritãţii administraţiei publice locale de 
înfiinţare a serviciului de interes public sau judeţean, cu personalitate 
juridică, din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător 
serviciului/activităţii pentru care se solicită licenţă, forma de organizare şi 
subordonare; 

c) copia după Certificatul de înregistrare fiscală al persoanei juridice care 
prestează serviciul în modalitatea gestiunii directe; 

d) copie de pe hotãrârea de dare în administrare a serviciului, adoptatã 
de consiliile locale ale comunelor, municipiilor, oraşelor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, dupã caz, în care sa fie precizat serviciul pentru care 
se solicitã licenţa; 

e) numãrul total de locuitori pentru care presteazã serviciul; 
f) lista cu componentele infrastructurii tehnico-edilitare aparţinând 

domeniului public sau privat al unitãţii administrativ-teritoriale, aferente 
serviciului/activităţii pentru care se solicitã licenţa, care va cuprinde 
principalele caracteristici tehnice ale instalaţiilor şi echipamentelor 
componente ale sistemului; 

g) schemele tehnologice ale sistemului exploatat, care sã conţinã şi 
interfaţa cu alţi operatori, dacã este cazul; 

h) structura de personal, calificat şi autorizat, aferent serviciului; 
i) organigrama valabilã la data solicitãrii licenţei, din care sã rezulte 

departamentele cu sarcini în desfãşurarea activitãţilor pentru care se solicitã 
licenţierea; 
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j) dotarea tehnico-materialã, care va include date privind utilajele şi/sau 
autovehiculele specializate din dotare destinate serviciului, specificându-se 
tipul/marca, capacitatea de lucru, anul de fabricaţie şi numãrul de bucãţi; 

k) indicatorii economico-financiari specifici serviciului pentru care se 
solicitã licenţa, conform anexei nr. 7; 

l) strategia de investiţii, reflectatã în planul de investiţii, elaborat pentru o 
perioadã de minimum 3 ani, din care sã rezulte obiectivele propuse, costurile 
estimate, sursele de finanţare şi termenele de realizare; 

m) strategia privind implementarea unui sistem de management integrat, 
care va prevedea termenele şi costurile de conformare; 

n) tarifele practicate pentru serviciul prestat; se menţioneazã tipul, 
numãrul şi data documentului de aprobare; 

o) indicatorii de performanţã ai serviciului/nivelele de servicii, 
aprobaţi/aprobate de autoritatea administraţiei publice locale în fiecare 
unitate administrativ-teritorialã pentru care a solicitat acordarea licenţei, care 
se vor prezenta obligatoriu în format electronic; 

p) atestatul pentru proiectarea sau executarea de instalaţii electrice 
racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional, eliberat de A.N.R.E.. 
 

 


