ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
ORAŞUL BEREŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 52
Din 23 decembrie 2020
privind : înființarea Serviciului De Iluminat Public al Oraşului Bereşti, Judeţul Galaţi și stabilirea formei
de gestiune a serviciului
Iniţiator : Primar Bejan Mihai Lucian
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului :

5196/ 25.11.2020

Consiliul Local al Oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi întrunit în şedinţa ordinară din data de
23.12.2020;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5195/ 25.11.2020 al iniţiatorului proiectului de hotărâre
Primarul Oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5197/ 25.11.2020 al Compartimentului de resort din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Bereşti, Judeţul Galaţi ;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului
Local al Oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi ;
Având în vedere dispozițiile art.3 , alin.(1), art. 8, alin.(1) şi alin.(3) , lit. ,,d“ și ,,i“, ale art. 22 ,
alin.(1) și alin. (2), lit. ,,b“ și alin. (3) şi ale art. 29, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 51 / 2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. (1), ale art.8 alin.(1), art.9, alin.(1), art.10, lit. ,,f“, ale
art.11, lit.,, a“ şi ,,b“, art.13, art.16, alin. (1), lit.,, b“ şi alin.(2), art.17 alin.(2), art.18, alin.(2) şi (3) şi ale
art. 32 , alin.(2) din Legea nr. 230 / 2006 privind serviciul de iluminat public, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art.1 din Ordinul nr. 86 / 2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale
De Reglementare Pentru Serviciile Publice De Gospodărire Comunală pentru aprobarea Regulamentuluicadru al serviciului de iluminat public;
Având în vedere dispoziţiile art.1 din Ordinul nr. 87 / 2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale
De Reglementare Pentru Serviciile Publice De Gospodărire Comunală pentru aprobarea Caietului de
sarcini -cadru al serviciului de iluminat public;
Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin.(2) , lit. ,,d” şi alin. (7), lit. ,,n“, art. 589 alin.. (2) și art.
592 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
În baza art. 139, alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a“ și art. 198 alin. (1) și (2) din Ordonanța de
Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se înființează Serviciul De Iluminat Public al Oraşului Bereşti, Judeţul Galaţi.
Art.2 Se aprobă studiul de oportunitate privind stabilirea formei de gestiune a Serviciului Public
De Iluminat al Oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi, cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre .
Art.3 Se stabilește ca formă de gestiune a Serviciului De Iluminat Public al Oraşului Bereşti,
Judeţul Galaţi, gestiunea delegată.

Art.4 Se aprobă Regulamentul Serviciului Public De Iluminat al Oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi
prevăzut în anexa nr. 2.
Art.5 Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea Serviciului Public De Iluminat al Oraşului
Bereşti , Judeţul Galaţi prevăzut în anexa nr. 3.
Art.6 Cu ducerea la la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Primarul Oraşului
Bereşti , județul Galați.
Art.7 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al
Oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi şi prin publicare pe site-ul http://orasulberesti.ro.
Art.8 Orice persoană fizică sau juridică interesată poate ataca prezenta hotărâre în condiţiile art. 13
din Legea nr. 230 / 2006 privind serviciul de iluminat public şi ale Legii nr. 554 / 2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Art.9 Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.10 Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Licitații și Achiziții Publice din Aparatul
de specialitate al Primarului Oraşului Bereşti, Judeţul Galaţi, A.N.R.S.C. precum şi Instituției Prefectului
Judeţului Galaţi, în vederea controlului sub aspectul legalităţii.
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