
ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL BATRANA 
 

HOTĂRÂREA NR.32/2019 
privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Bătrâna şi aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public 
 

Consiliul Local al comunei Bătrâna, judeţul Hunedoara; 
Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.94/31.10.2019 initiat de primarul comunei Bătrâna,dl 

Herciu Radu,cu privire la necesitatea înfiinţarii Serviciului de iluminat public al comunei Bătrâna şi 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat 
public. 

Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.32/31.10.2019 privind înfiinţarea Serviciului de iluminat 
public al comunei Bătrâna şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini 
al Serviciului de iluminat public initiat de dl Herciu Radu,primarul comunei. 

Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.98/15.11.2019 emis de compartimentul financiar 
contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.1082/26.11.2019 al comisiei de specialitate din cadrul 
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, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

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. 129, alin. (1) si alin  (2), litera „a” şi litera „d” şi alin. (7), litera „n” 
precum si art. 196, alin (1) lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 

HOTĂRĂŞTE : 
Art.1 Aprobă înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Bătrâna. 
Art.2 Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de iluminat public al comune 

Bătrâna, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei Bătrâna, conform 

Anexei nr.2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.4 Aprobă forma de gestiune delegată pentru Serviciul de iluminat public al comunei Bătrâna. 
Art.5 – Aprobă delegarea serviciului de iluminat public cu respectarea prevederilor Legii nr. 

51/2006 a servicilor comunitare de utilitati publice, Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public și a 
Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice. 

Art.6. Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la Institutiei Prefectului judeţul Hunedoara , A.N.R.S.C. – 
Agenţia Teritorială Vest, Primarului comunei Bătrâna , Secretarului general al comunei Bătrâna si se aduce 
la cunostiinta publica prin afisare la sediul primariei. 

Batrana la data de 26 noiembrie 2019 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                  CONTRASEMNEAZA  

                     Paveloni Gheorghe                                               SECRETAR GENERAL, 
 



Nr.consilieri locali in functie:9 din care nr.consilieri locali prezenti:7 
Hotarare adoptata in data de 26 noiembrie 2019 prin sistemul de vot deschis cu majoritate absoluta cu 7 
voturi pentru,niciunul impotriva 
 


