ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI
PRoTECT DE HorAnAno
Nr. 24 din 2l .07.2021
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Avind in vedere:

-

-

Referatul de aprobare la proiectul de hotdrAreprivind aprobarea delegarii prin concesiune a
Serviciului de iluminat public al Comunei Draganesti, judelulNeamt, a studiului de fundamentare a
deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al Comunei Draganesti, judelul Neamt, a
Regulamentului de Organrzare qi funclionare al serviciului de iluminat public, a documentatiei de
atribuire prin procedura simplificata- intocmit de domnul primar Nechifor Ion ;
Prevederile ar1.3, alin.(1), afi.8, alin.(1), alin.(3),lit.d) ;i lit.h), art.23 qi art.30,alin.(1) din Legea
serviciilor comunitare de utilit{i publice nr.5ll2006,cu modificarile gi completdrile ulterioare;
Prevederilor art.9 alin.(1), ar1.10 lit.f), art.16, alin.(l) lit.b),alin. (2)siart.18 alin. (3) din Legea
serviciului de iluminat public w.23012006, cu modificirile qi completdrile ulterioare;
Prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr.86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public.
Prevederilor Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr.87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de de iluminat public.

intemeiul art.136 din Ordonanfa de urgenfd m5720I9 privind Codul administrativ, cu
modifi c[rile qi completdrile ulterioare

PROPUN:
Art.l.Aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat
al Comunei Draganesti, judefulNeamt, conform anexei nr.1 care face parte integrantd din prezentul
proiect de hotdr6re.
Art.2.Aprobarea Regulamentului de Organrzare qi funclionare al serviciului de iluminat public,
confbrm anexei nr.2 carc face parte integrantd din prezentul proiect de hotdrAre.
Art.3.Aprobarea documentatiei de atribuire prin procedura simplificata, conform anexei nr.3si
delegare gestiune conform anexei 4 care face parte integrantd din prezentul proiect de
contract
draft
hotdrAre.

Art.4. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentului act
administrativ la nivelul autoritatilor si institutiilor publice interesate, precum si aducerea sa la cunostinta
publica, prin intermediul site-ului www.comunadraganestine-amt.ro.
Av tzat pentru legalitate,
INITIATOR
Secretar general
Primar
Cristina Gaina
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