
  

                                                         ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 

COMUNA APA 

             CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI APA 

 

  HOTARAREA  NR: 30 /17.07.2019 

 

privind  înființarea Serviciului de Iluminat Public al comuneiApa şi aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public 

 Consiliul local APA, judetul Satu-Mare, întrunit în sedință ordinară publică în data de 
17.07.2019, 
 Avand in vedere: 
- art. 1, alin. (1) şi art. (8), alin. (1) din Legeanr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice. 
- Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, art. 8, alin. (1) ş i art. 9, alin. (1) 
- În baza prevederilor Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public şi a 
OrdinuluiPreşedintelui ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al 
serviciului de iluminat public , 

- Referatul de aprobare nr./.2019 a primarului comunei Apa, Raportul compartimentului de resort 
nr..2019, precum și Raportul Comiei nr.I a Consiliului Local Apa,  
- prevederile art.129, alin.7,lit.n) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrative,  
 
In temeiul art.196,alin.1,lit.a)  din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrative,  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1– Se aprobă înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public, al comuneiApa; 
Art.2– Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de Iluminat Public, al 
comunei Apa, 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 
Apa,conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.4.Se aprobă forma de gestiune delegată a Serviciului de Iluminat Public; 
Art.5. Se aprobă modelul Contractului de delegare a serviciului de întreținere și reparații a 
iluminatului public, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică : 

●Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare, 
●A.N.R.S.C.U.P.  – București, 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.139  din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ. Nr. consilieri în funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  

Nr.consilieri absenţi: 1, Voturi ,,pentru,,: 11,  Voturi ,,împotrivă,,: 0, Abţineri: 0.  

 
        Președinte de ședință                                                              

         Blaga Luminița - Gabriela       Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 


