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H O T Ă R Â R E A NR.   55  /2022 

 
Privind aprobarea delegării prin concesiune a  Serviciului de iluminat public al 

COMUNEI GĂLĂUȚAȘ,  județul  HARGHITA, a studiului de fundamentare a deciziei 
de delegare a Serviciului Public de Iluminat al  COMUNEI GĂLĂUȚAȘ, Județul  

HARGHITA,  a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat 
public, a Caietului de Sarcini, a documentației de atribuire prin procedura simplificată 

 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din 
data de 29 august 2022; 

 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune 

a Serviciului de iluminat public al Comunei GĂLĂUȚAȘ, județul HARGHITA, a studiului de 

fundamentare a deciziei de delegare a Servicului Public de Iluminat al Comunei GĂLĂUȚAȘ, 

Judetul HARGHITA, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat 
public, a documentației de atribuire prin procedura simplificată - întocmit de domnul primar Radu 

Țăran, nr. 7/ 92/2022; 

- Raportul de specialitate al compartimentului achiziții publice nr. 7/ 93 /2022; 

- Prevederile, art. 1 alin. 1 lit. f), art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(3), lit.d) , lit. d^1) 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; 
- Prevederilor 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; 
-  Prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr.86 din 20 martie 2007 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public. 

- Prevederilor 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.    

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- -HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea 

nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- -Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare, proces verbal de afișare nr.  9/ 23/2022; 

- -Regulamentul cuprinzând măsurile metolodogice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020;  
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.72/2018 privind înființarea 
Serviciului de Iluminat Public în comuna Gălăuțaș, aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare și a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public, aprobarea Strategiei de 

dezvoltare, stabilirea formei de gestiune, a studiului de oportunitate privind alegerea formei de 

gestiune a serviciului de iluminat public; 

- Ordinul nr. 1162/2020 privind aprobarea ghidului de finanțare a Programului privind 
sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public, cu modificările și completările ulterioare;  
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Luând în considerare:  

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii 
şi comerţ nr. 9/51/2022; comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie 
copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr. 10/43/2022, comisia pentru 

administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor, nr.11/56/2022;  

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139 alin (3), lit. f) şi art. 
196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1. Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului 
Public de Iluminat al Comunei GĂLĂUȚAȘ, Județul HARGHITA, conform anexei nr.1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Se aprobă delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei 

Gălăuțaș, județul Harghita, prin licitație publică-procedura simplificată. 

        

Art. 3. Aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de 
iluminat public, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 4. Aprobarea documentației de atribuire prin procedura simplificată, conform 

anexei nr.3 și draft contract delegare gestiune conform anexei 4, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
      

Art. 5.  Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 1 și 
anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 72 din 28 septembrie 2018 
privind înființarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Gălăuțaș, aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat 
public, aprobarea Strategiei de dezvoltare, stabilirea formei de gestiune, a studiului de 

oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public.  

 

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 
primarului comunei Gălăuțaș, responsabilului cu achizițiile publice din cadrul aparatului de 
apecialitate al comunei Gălăuțaș şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Gălăuțaș. 
                            Gălăuţaş, la 29 august 2022 
    

  Președinte de ședință,        Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                       ………………………     
      Alexandru MARC      Monica-Camelia MORAR 
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