ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ

HOTĂRÂREA NR. 72 / 2018
privind Înființarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Gălăuțaș, aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcționare şi 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
Consiliul local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din
data de 28 septembrie 2018;
Având în vedere :
- Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/119/24.08.2018 cu
privire la Înființarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Gălăuțaș, aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcționare şi 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 pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public precum și
verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în comuna
Gălăuțaș;
-Raportul compartimentului de specialitate nr. 7/120/ 24.08.2018 ;
În conformitate cu :
- prevederile 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 Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordinului Președintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcționare al serviciului de iluminat public şi a
Ordinului Președintelui ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al
serviciului de iluminat public
Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizionala in administrația publica, proces verbal de afișare nr.8/7/24.08.2018;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei
Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.9/73/21.09.2018, comisia de
specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie
socială şi protecţia mediului nr.9/72/21.09.2018, 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. 9/71/21.09.2018,
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin 2 lit. d și alin.6 lit. a, pct.14, alin.9, precum și ale
art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Gălăuțaș,
județul Harghita.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului de
Iluminat Public al comunei Gălăuțaș, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
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Art.3. Se aprobă Strategia de dezvoltare a Serviciului de iluminat public al
comunei Gălăuțaș, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind alegerea formei de gestiune a
serviciului de iluminat public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, pentru GESTIUNE
DELEGATĂ ,conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă ca modalitate de organizare, funcționare și realizare a serviciului de
iluminat public în comuna Gălăuțaș, gestiunea delegată, pentru activitățile de întreținere și
reparații a sistemului de iluminat public precum și verificarea/ repararea, montarea/
demontarea ornamentelor de sărbători în comuna Gălăuțaș.
Art.6. Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei
Gălăuțaș, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei care se
împuternicește a semna toate actele necesare delegării serviciului public de iluminat public.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului Harghita,
Primarului comunei, A.N.R.S.C., Compartimentului contabilitate si se aduce la cunoștința
publică prin afișare .
Gălăuțaș, la 28 septembrie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Kovacs Iosif

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

