ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILruL LOCAL GORNET.CRICOV
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public, respectiv
aprobarea Regulamentulut de organizare Eifunclionare a serviciului
de iluminat public la nivelul Comunei Gornet-Cricov Ei alegerea formei
de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Gornet-Cricov

privind tnftinlarea serviciului

de iluminat

Consiliul Local Gornet-Cricov, judeful Prahova, intrunit in qedinfl ordinari,
Av6nd in vedere :
- proiectul de hotarare prezentat de primarul comunei Gornet-Cricov, privind infiinlarea serviciului de
de iluminat
iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare a serviciului
public al
public la nivelul Comunei Gornet-Cricov qi alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat
Comunei Gomet-Cricov, precum si referatul de aprobare al proiectului de hotarare;
public, respectiv
- raportul compartimentului de resort, cu privire la infiinfarea serviciului de iluminat
public la nivelul Comunei
aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare a serviciului de iluminat
Gornet-Cricov;
Gornet-Cricov qi alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei
avini comisiei de specialitate a consiliului Local al comunei Gornet-cricov, privind infiin{area
qi func{ionare a
serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare
de gestiune a serviciului
serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Gomet-Cricov qi alegerea formei
de iluminat public al Comunei Gornet-Cricov,'
Ei completdrile
- prevederile Legii m. 23012006 a serviciului de iluminat public, cu modificarile
(1) qi art' 8 alin' (1)' art'22qiart'29
ulterioare, qi apreved-erilorart. 1alin. (rl, arin. (2)lrt.f),,,t.3 alin.
qi
a serviciilor'comunitur" a" utilitIli publice, republicata, cu modificdrile

-

din Legea nr.5112006

completdrile ulterioare,
pentru Serviciile de
- prevederile Ordinului Preqedintelui Autoritalii Nalionale 9: R:ghTentare
al
g612007 pentru aprobareaReguiamentului-cadru de organizare qi func{ionare
Gospodarie comunala m.
Autoritalii Na{ional9 ae n3e]ementare
serviciului de iluminat public, cele ale oidinului Preqedintelui
pentru upt!*?1-Caietului de sarcini cadru al
pentru Serviciile de Gospod[rie Comunaldnr.8712007
Autoritfiii Nafionale de Reglementare in
serviciului de iluminat public, oraiJ.omun al Preqedintelui
pentru S-erviciile de Gospodarie comunala nr'
Domeniul Energiei / Autorit[]ii Nalionale de Reglementare
folosirea infrastructurii sistemului de distribu{ie a
5lg3l20o7 pentru aprobarea contractului-rua* p'rirrina
public,
energiei electrice pentru realizareaserviciului de iluminat
de utilit61i publice, republicat,
comunitare
Legea sll20o6 serviciilor
- prevederi te yt.
(6),
lit' f), 1[1' (7), lit' n)' art'139 alin (1)
- prevederito, art. 129 alo^. (2), lit. d), alin. (3),1it. e), alin.
cu modificrrile qi
din ordonant6 de Urgenf6 a Guvernuiui nr.'5712019 pri"iri 6odul-administrativ,

idin

completirile ulterioare,

(1), alin. (2) si alin (4) din o'u'G' nr'
in temeiul ,,t. 196 alin (1) lit. a) coroborat cu art. 197 alin
ulterioare'
5Tlzllgprivind Codul Administrativ, cu modificirile qi completdrile

HOTARASTE:
public al comunei Gomet-cricov pentru
Se aprob6 infiinfarea serviciului de iluminat
iluminat public, precum qi verificarea I tepararea'
activit{ile de intrelinere qi repara}ii a sistemului de
montarea / demontarea ornamentelor de slrbltori'

Art. 1 -

N". .*3.. aio

2 exp.

Lrt. 2 Se aprob[ Regulamentul de organizare qi funcfionare a Serviciului de iluminat public al
Comunei Gomet-Cricov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantd din prezenta hot5r6re.
Art. 3 Se aprobd Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al Comunei Gornet-Cricov,
conform anexei nr.2, care face parte integrantE din prezenta hotirare.

-

-

[rt. 4 -

Se aprobi Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii pirn achizitie directl a
Serviciului de iluminat public pentru activitilile de intre{inere qi reparafii a sistemului de iluminat public
precnm qi verificarea I repararea, montarea / demontarea omamentelor de sdrbdtori in Comunei GornetCricov, conform anexei nr. 3, care face parte integrantd din prezenta hotdr6re.
Art. 5 - Se aprob[ modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat public pentru activitiflle de
intrefinere qi reparafii a sistemului de iluminat public, precum qi verificarea I rcpararea, montarea /
demontarea omamentelor de sirbdtori in Comuna Gomet-Cricov, ca fiind gestiunea delegatd prin achizilie
directE.

Art. 6 -

Se aprobi contractul de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public pentru
activit[{ile de intre}inere qi reparalii a sistemului de iluminat public, precum qi verificarea I repararea,
montarea / demontarea ornamentelor de sdrbdtori in Comunei Gornet-Cricov, conform anexei m. 4, care
face parte integrantd din prezenta hotirdre.

A.rt. 7

-

Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se insdrcineazd Primarul

Comunei Gomet-Cricov;

Art. 8

-

Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotdrdre Institufiei Prefectului
Judefului Prahova pentru controlul de legalitate, totodata va asigura transparenfa si comunicarca cdtre
institufiile qi persoanele interesate, a prevederilor acesteia.
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Hotir6rea a fost adoptatd cu un numar ae ...I\... voturi ,, pentru " qi ..1--. ,, impotriva ", din totalul
I\ ... consilieri prezen{i la qedin!6. Consilieri locali in functie - 11.
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legalitate,
al Comunei,

2 exp.

