
România                                                                                                                                       
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

 
 HOTĂRÂREA nr.53

din 21  septembrie 2020                                             
   

            Privind  înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public al U.A.T.  Comuna Nădrag şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de Iluminat Public, a
Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public și a Studiului de oportunitate privind
modalitatea de delegare a Serviciului de Iluminat Public.

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere necesitatea asigurării la un nivel corespunzător al serviciilor de
iluminat public din comuna Nădrag;
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
              Având în vedere  prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 8, alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
              În temeiul prevederilor Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru probarea
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 prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d) alin. (7) lit.n) şi art. 139 alin. (1) din
OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.
              În temeiul art. 196 alin .(1) lit. a) din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.

                                                             HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1  Se aprobă înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public al U.A.T. Comuna Nădrag;
           Art. 2 Se aproba  forma de gestiune delegată a Serviciului de Iluminat Public al
U.A.T. Comuna Nădrag .
           Art. 3  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de Iluminat
Public  al  U.A.T.  Comuna  Nădrag ,  conform Anexei  nr.1,  care  face  parte  integrantă  din
prezenta hotărâre;
           Art. 4  Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al U.A.T.
Comuna Nadrag , conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
           Art. 5  Se aprobă Studiul de Oportunitate privind modalitatea de gestiune, conform
Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .             
          Art. 6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru.
          Art. 7 Prezenta hotatare se comunică:
            - Instituţiei Prefectului judeţul Timiş.
            - Primarului Comunei Nadrag.
            - Contabilitate
            - Afişare

                                                                                                                      Preşedinte şedinţă
                                                                                                                     Linginari Puiu Ioan 
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian


