ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI

HoTAnAREA
Nr.24 din 18.08.2021
Privind aprobarea delegarii prin concesiane a Serviciului de iluminat public a/ COMUNEI
DRAGANESTI, JUDETaLNEAMT, a studiului defundamentare a deciziei de delegarea a
SCTViCUIUi Public de lluminat aI COMIJNEI DRAGANESTI, JADETaLNEAMT, a
Regulamentului de Organizare Eifunc(ionare ul serviciului de iluminut public, a Caietului de
Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procetlura simpliJicata

Consiliul local al comunei Draganesti, judetul Neamt, intrunit in qedinl5 ordinara in data
de 18.08.2021, in prezen[aunui numir de 10 consilieri din totalul de 11 in funclie, gedin{a
fiind publica;
Avffnd in vedere:
Referatul de aprobare la proiectul de hot[rdreprivind aprobarea delegarii prin
concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Draganesti, jude{ul Neamt, a
studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public de Iluminat al
Comunei Draganesti, judeful Neamt, a Regulamentului de Organizare qi func{ionare al
serviciului de iluminat public, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificataintocmit de domnul primar Nechifor Ion ;

-

-

Prevederile art.3, alin.(1), art.S" alin.(1), alin.(3),lit.d) qi lit.h), art.23 qi
art.30,alin.(l) din Legea serviciilor comunitare de utilit51i publice nr.5ll2006,ct
modific[rile qi complet[rile ulterioare;
Prevederilor art.9 alin.(l), art.l0 lit.|, art.l6, alin.(l) lit.b),alin. (2)siart.18 alin. (3)
din Legea serviciului de iluminat public w.23012006, cu modificlrile 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.l36 din Ordonanla de urgenf[ rr.5712019 privind Codul administrativ,
cu rnodificdrile qi completdrile ulterioare

-

HOTARASTE:
studiului de fundamentare a deciziei

Art.l.Aprobarea
de delegarea a Servicului
Public de Iluminat al Comunei Draganesti, jude{ulNeamt, conform anexei nr.l care face
parte integrantd din prezentul proiect de hotdr6re.

Art.2.Aprobarea Regulamentului de Organizare ;i func{ionare al serviciului de
iluminat public, conform anexei m.2 care face parte integrant[ din prezentul proiect de
hotdr6re.

Art.3.Aprobarea documentatiei de atribuire prin procedura simplificata, conform
anexei nr.3 si draft contract delegare gestiune conform anexei 4 care face parte integrantd
din prezentul proiect de hot5r6re.
Art.4. Secretarul general al comunei va asigura comunic areaprezentului act
administrativ la nivelul autoritatilor si institutiilor publice interesate, p....r- si aducerea sa la
cunostinta publica, prin intermediul site-ului www.comunadraganestineamt.ro.
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