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H O T A R A R E 

privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Pietroasele, aprobarea 

modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare si functionare al 

serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini 

 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, înregistrat la nr. din 

39/05.01.2022; 

  - raportul comun  al viceprimarului comunei Pietroasele si compartimentului achizitii 

publice, inregistrat la nr.40/05.01.2022;  

- în conformitate cu prevederile art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(2), lit.d)si lit.h), art. 23, 

alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(3), alin.(4) si art.30, alin.(1) din Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  

- in baza prevederilor art.9 alin.(1), art. 10 lit. f) , art.16, alin. (1) lit.b), alin. (2) art. si 18 

alin. (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 - In baza prevederilor Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr. 86 din 20 martie 2007 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public. 

 - In baza prevederilor Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr. 89 din 20 martie 2007 

pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de de iluminat public; 

-studiu de oportunitate intocmit de SC Total Electro Proiect Solutions SRL; 

- raportul de avizare al comisiei pe domenii; 

  In temeiul art.129 alin.2 lit.d si e si art.140 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

Romaniei nr.57/2019 – Codul administrativ  

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aprobă infiintarea Serviciului de iluminat public, in subordinea autoritatii 

administratiei publice locale - Comuna Pietroasele. 

 Art. 2. Se aprobă ca modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public să fie 

gestiunea delegată.  



Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al serviciului de iluminat 

public al comunei Pietroasele si a indicatorilor minimi de performanţă, conform anexei nr. 

1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.  

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei Pietroasele, 

conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5. La data intrarii in vigoare a prezentei HCL nr.46/31.10.2011 isi inceteaza 

aplicabilitatea. 

Art.6.  Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 
 

Presedinte de sedinta, 

Lefter Livioara 
 

 

Nr. 3/26.01.2022                                                                                                                                            

  contrasemneaza 

                                                                               secretar general,                                                                   

                                                                                                                            Matache Aurelia 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in 

sedinta ordinara din data de 26.01.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - abtineri, - voturi 

impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 
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