ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com
H O T A R A R E A NR. 17
din 10. 03. 2022
privind : infiintarea Serviciului Public de Iluminat al comunei Foltesti, judetul
Galati.
INITIATOR : Moraru Laurentiu Gigi – primarul comunei Foltesti, judetul Galati .
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 1145 din 04.03.2022.
Consiliul local al comunei Foltesti, intrunit in sedinta extraordinara din data de
10.03.2022.
Avand in vedere Referatul de aprobare a dlui Moraru Laurentiu Gigi - primarul
comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. 1146 din 04.03.2022 .
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 1147 din
04.03.2022.
Avand in vedere Aviele comisiilor de specialitate .
Avand in vedere prevederile art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(3), lit.d) și lit.i),
art.23 și art.30, alin.(1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.9 alin.(1), art.10 lit.f), art.16, alin.(1) lit.b),
alin.(2) si art.18 alin. (3) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr.86 din 20
martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public.
Avand in vedere prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr.87 din 20
martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de de iluminat
public.
Avand in vedere prevederile art. 129 alin.(1), lit.d coroborate cu ale alin.(7) lit.n
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
In baza art.139 alin.(1) si ale art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

HOTARASTE

:

Art.1. – Se aproba infiintarea Serviciului Public de Iluminat al comunei
FOLTESTI, judetul GALATI, organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei
Foltești, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 51/2006, privind serviciile
comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare .
Art.2. – Se aproba studiul de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului
Public de Iluminat al Comunei FOLTEȘTI, Judetul GALATI si Regulamentul de
Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public conform anexelor nr.1 si 2,
care fac parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba documentatia de atribuire prin procedura simplificata, caietul
de sarcini si modelul cadru al contractului de delegare prin concesiune a Serviciului
Public de Iluminat al Comunei FOLTEȘTI, Judetul GALATI, conform anexelor nr.3, 4 si
5, care fac parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.4. - Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului - judetul
Galati, va fi facuta publica prin grija secretarului comunei Foltesti prin afisare, iar de
aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei, raspunde primarul comunei Foltesti.

PRESEDINTE

DE

SEDINTA,

IURASCU GINA MARIANA

CONTRASEMNAT SECRETAR,
MARIAN

CILICHIDREANU

