
 

 

 

HOTĂRÂREA NR.222 

din data de 31 octombrie 2017 

 

-privind aprobarea infiintarii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Fagaras, Regulamentului de 

organizare si functionare al Serviciului de iluminat public din Municipiul Fagaras, a Caietului de sarcini 

in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de iluminat public din Municipiul 

Fagaras precum si stabilirea formei de gestiune pentru acest serviciu  

 

                 Consiliul Local al Municipiului Fagaras, intrunit in sedinta ordinara,  

 
Avand in vedere: 

- raportul de specialitate intocmit de Biroul Investitii si achizitii publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Fagaras; 

- expunerea de motive a primarului municipiului Fagaras; 
        -  avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al 

Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru 

administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare 

europeană; 
- prevederile Legii nr.230/2006, actualizata, a serviciului de iluminat public;  
- prevederile Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 

Gospodarie Comunala nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat 
public; 

- prevederile Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodarie Comunala nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului de iluminat 
public; 

- prevederile art. 1, alin.2, lit.f, art.3, alin.l, art.8, alin.l, art.22 §i 29 din Legea nr.51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilitati publice, republicata; - 

- prevederile Legii 100/2016 privind concesiunea lucrarilor si serviciilor; 
- prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 
- prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 
- prevederile art.36 alin.2 lit.d si alin.6 lit.a, punctul 14 din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, actualizata; 
In temeiul art.39 alin.l, art.45 alin.l si art. 115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, actualizata; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.l. Se aproba infiintarea Serviciului Public de Iluminat al Municipiului Fagaras. 
Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului de iluminat public din 



Municipiul Fagaras, conform Anexei nr.l la prezenta hotarare. 
Art.3. Se aproba Indicatorii de performanta pentru Serviciul de iluminat public din Municipiului 

Fagaras conform Anexei nr.l la Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului de iluminat 
public din Municipiul Fagaras, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4. Se aproba Caietul de sarcini in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a 
serviciului de iluminat public din Municipiul Fagaras, conform Anexei nr. 2. 

Art.5. Anexele nr. l si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.6. (1) Se stabileste ca forma de gestiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul 

Fagaras, gestiunea delegata. 
(2) Delegarea Serviciului de iluminat public din Municipiul Fagaras se va face prin 

licitatie publica deschisa in conformitate cu prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrari si 
concesiunile de servicii. 

Art.7. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredințează Primarul Municipiului 
Fagaras, prin Biroul Investitii si achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Fagaras. 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru  

Consilieri in functie - 19 

Consilieri prezenti-17 

 

Prezenta hotarare se comunica: 

- 1 ex. Dosarul de sedinta                                                - 1 ex. Colectie 

- 1 ex. Prefectura                                                             -  1 ex. Primar 

- 1 ex. Directia Buget-Finanțe                                         - 1 ex. Afisare 

- 1 ex  Birou Proiecte, Achizitii Publice si Investitii        

  

 

 

 

 

 
Cod: F-50                                                                                      

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
POPA OVIDIU NICOLAE 

               
 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

LAURA ELENA GIUNCA 

   
…………………………….………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


