
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA

Nr.5179 din 25.08.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea modalității de gestiune și aprobarea caietului de sarcini și regulamentului Serviciului de

iluminat public al comunei Sărata

Argatu Irina, Primarul comunei Sărata;          
Având în vedere:
- referatul compartimentului urbanism și amenajare teritoriu nr.5178 din 25.08.2021;
- prevederile art.1 alin.(2) lit.f), art.8, art.22, art.29 și art.30 din Legea serviciilor comunitare de utilități

publice nr.51/2006;
- prevederile  art.8,  art.10  lit.d),  art.16,  art.18,  art.20,  art.22,  art.23 și  art.24 din  Legea  serviciului  de

iluminat public nr.230/2006;
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de

iluminat public;
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului

de iluminat public;
- prevederile art.129 alin.(2) lit.d și alin.(7) lit.n) și ale art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind

Codul Administrativ.
În temeiul art.136 alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

PROPUN:
Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune și a soluției

optime de delegare a gestiunii  Serviciului  de iluminat public al  comunei Sărata,  conform
Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Se aprobă gestiunea delegată ca formă de gestiune a Serviciului de iluminat public al
comunei Sărata și darea în administrare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

Art. 3. Se  aprobă  încheierea  unui  contract  de  achiziție  publică  de  servicii  ca  modalitate  de
atribuire a contractului de gestiune a serviciului de iluminat public.

Art. 4. Se aprobă delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public al comunei Sărata pentru o
perioadă de 5 ani.

Art. 5. Se aprobă modelul Contractului de delegare a gestiunii  Serviciului de iluminat public al
comunei  Sărata,  conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezentul proiect  de
hotărâre.

Art. 6. Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei Sărata, conform
Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 7. Se aprobă Regulamentul Serviciului de iluminat public al comunei Sărata, conform Anexei
nr.4 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 8. Se aprobă indicatorii de performanță ai Serviciului de iluminat public al comunei Sărata,
conform Anexei nr.5 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 9. Se împuterniceşte doamna Argatu Irina, primarul comunei Sărata, să semneze contractul
de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al comunei Sărata

Art. 10. Prezentul Proiect de hotărâre va fi dezbătut și supus spre aprobare în ședința Consiliului
Local al comunei Sărata, județul Bacău și va fi adus la cunoștință publică conform legii.

Inițiator, Primar Avizat, Secretarul general al comunei Sărata
              Argatu Irina     Comănescu Teodor – Adrian


