
România                                                                                            
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                
Consiliul Local                                                                                                       

 
 HOTĂRÂREA nr. 85 
din 16 octombrie 2009 

 
 

              Privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Nădrag şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat 
public. 

 
Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul  Timiş; 
Având în vedere necesitatea asigurării unui cadru organizatoric adecvat în vederea  

furnizării către populaţia comunei Nădrag a serviciilor de iluminat public intr-un mod civilizat în 
concordanţă cu standardele europene; 
              Având in vedere  avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local. 

În temeiul prevederilor art. 1, alin. (1) şi art. (8), alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

În baza prevederilor Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, art. 8, alin. (1) şi 
art. 9, alin. (1) ; 

În baza prevederilor Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public şi a Ordinului 
Preşedintelui ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de 
iluminat public ; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 14. din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1  Se aprobă înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Nădrag. 
Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de iluminat 

public, al comunei Nădrag, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat, al comunei Nădrag, conform 

Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.4 Se aprobă ca formă de gestiune, gestiunea proprie a serviciului alimentare cu apă şi 

de canalizare al comunei Nădrag. 
Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.  

              Art.6 Prezenta hotărâre se comunică: 
                        - Instituţiei Prefectului judeţului Timiş. 
                        - A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva. 
                        - Primarului comunei Nădrag. 
                        - SPGC 

 
 

                                                                                          Preşedinte şedinţă 
                                                                                            Linginari Puiu 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


