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 REFERAT  
PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA SI A 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT 
PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARNAVENI 

 
 
 
         Conform prevederilor Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public 
si Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice s-a elaborat 
strategia de dezvoltare pentru serviciul  de iluminat public din municipiul 
Tarnaveni si au fost stabiliti indicatorii de performanta  ai acestui serviciu 
public in raport cu atingerea obiectivelor prevazute in  strategia de 
dezvoltare. 
         Strategia de dezvoltare pentru serviciul de iluminat public din 
municipiul Tarnaveni precum si Nota de fundamentare privind Indicatorii de 
performanta si Strategia de dezvoltare pentru serviciul de iluminat public din 
municipiul Tarnaveni au fost elaborate de Comisia numită prin Dispoziţia 
Primarului nr. 1248/20.10.2014. 
          La Art.11 lit. b) si c) din Legea serviciului de iluminat public 
nr.230/2006 se precizeaza ca autoritatile administratiei publice locale au  
responsabilitatea de a supune aprobarii Consiliului Local al Municipiului 
Tarnaveni  Indicatorii de performanta ai serviciului de iluminat public si 
Strategia locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public si a 
infrastructurii aferente. 
 
          Prin Indicatorii de performanta se stabilesc conditiile ce trebuie 
respectate de operatorii serviciului de iluminat public in asigurarea 
serviciului. Ca urmare, indicatorii de performanta aprobati pentru atingerea 
obiectivelor propuse in strategia de dezvoltare vor constitui parghii de 
control, monitorizare si sanctionare pentru operatorul serviciului de iluminat 
public. 

         Prin Strategia de dezvoltare se stabilesc misiunile  principale privind  
organizarea, modernizarea, eficientizarea serviciului de iluminat public, 
ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii, cresterea 
gradului de securitate individuala si colectiva, a gradului de siguranta a 
circulatiei rutiere si pietonale. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus supunem spre aprobare 
Consililui Local al Municipiului Tarnaveni: 
       

1. Indicatorii de performanta  ai  serviciului de  iluminat public din   
municipiul Târnăveni. 

2. Strategia de dezvoltare pentru serviciul  de iluminat public din 
municipiul Tarnaveni. 

 
Anexam prezentului referat: 

- Indicatorii de performanta ai serviciului de iluminat public din 
municipiul Tarnaveni    

         -   Strategia de dezvoltare a serviciului  de iluminat public din  
    municipiul Tarnaveni. 
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