
 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR.6 
Din 29 ianuarie 2018 

 
privind înfiinţarea Serviciului de iluminat al comunei TREZNEA,  aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de 
gestiune, a Studiului de oportunitate și a Contractului cadru de delegare a gestiunii pentru activitățile de 

întreținere și reparații a sistemului de iluminat public  precum și verificarea/repararea, 
montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna TREZNEA . 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA,  
Întrunit în ședință ordinară 

Având în vedere: 
- expunerea de motive prezentata de d-ul Ortos Cristian primarului comunei și raportul întocmit 

de viceprimarul comunei Romitan Camil-Vasile înregistrat sub nr. 4003/23.01.2018 
- avizul avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local care este favorabil; 
-  prevederilor Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările 

ulterioare,  art. 1, alin. 1, alin.2 lit.f, art.3 alin.1,  şi art. 8, alin. 1, art.22 și art.29 din  din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată. 

În baza prevederilor Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public şi a Ordinului 
Preşedintelui ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de iluminat 
public ; 

- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;  

-prevederile art. 36, alin 2 lit.d și alin.6 lit.a, pct.14, alin.9, din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; respectarea  

In temeiul art.45 alin.1   din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 – Se aprobă înfiinţarea Serviciului de iluminat public în  comunei TREZNEA pentru 
activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public  precum și verificarea/repararea, 
montarea/demontarea ornamentelor de sărbători,  

Art.2 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de iluminat public  al 
comunei TREZNEA, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.3 – Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei TREZNEA, 
conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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Art.4 – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin concesiune a 
Serviciului de iluminat  public pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public  
precum și verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna 
TREZNEA, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 5 – Se aprobă modalitatea de  de gestiune a Serviciului de iluminat  public pentru activitățile 
de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public  precum și verificarea/repararea, 
montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna TREZNEA, ca fiind gestiunea delegată prin 
concesiune. 

Art.6- Se aprobă contractul cadru de delegare a gestiunii  Serviciului de iluminat  public pentru 
activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public  precum și verificarea/repararea, 
montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna TREZNEA conform Anexei nr.4, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Durata contractului este de 5 ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional pe o durată 
egală cu jumătate din durata lui inițială, încheiat între părți. 

Art.7 -  Prezenta  hotărâre  poate fi contestat la Instanţa de contenciosului  administrativ,  în 
condiţiile  prevăzute  de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul  administrativ, cu modificările şi  
completările ulterioare. 

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează d-ul Romitan Camil-Vasile 
viceprimarul comunei. 

Art.9. - Prezenta hotărâre se comunică la:  
-Instituției Prefectului Judeţului SĂLAJ,  
-Primarului comunei,  
-A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Nord, 
- Biroului buget, contabilitate,  
- locuitorilor comunei prin afișare 
- dosar hotărâri 
- Dosar de ședință. 
 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
LAZĂR CORINA-FLORINA       
               CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                    SECRETAR 
                                                                               BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 
 
 
 

 

 

Consilieri prezenţi : 9 
Consilieri absenti :- 
Voturi pentru ……...9 
Voturi împotrivă – 

 

 

 

      

 


