ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CASTRANOVA
ruDETUL DOLJ
H O TARAREA Nr.23 din20.07.2018
privind aprobarea infiinlirii Serviciului de iluminat public al comunei Castranova
Consiliul Local al comunei Castranova, judetul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data
de 20 iulie 2018.
Avand in vedere:
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Castranova, judetul
Dolj;
- Adresa nr.513038/07 .12.2017 transmisa de ANRSCUp;
- Prevederile art.3 alin.l, art. 8 alin. 1 si 3, lit. a;i d, art.22 alin.l, alin.2 si alin.3 coroborater cu
dispozitiile art.29 din Legea m512006 privind serviciile comunitare de utilitdfi publice,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.9 alin.l, art. 10 lit.f, art.16, alin.l Iit.b, alin.2 si art.18 alin.3 din Legea serviciului
de iluminat public nr.23012006, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
- Prevederilor ordinului preqedintelui A.N.R.S.C. nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobeuea
Regulamentului - cadru al serviciului de iluminat public;
- Pevederilor Ordinului Pregedintelui A.N.R.$.C. rn. 89 din 20 martie 2007 pentru aprobe*ea
Caietului de sarcini - cadru al serviciului de iluminat public;
- Prevederile art.36 alin.l, alin.2,lit.d, alin.6 pct. 14 din Legea 215/2001privind administrastia
publica loca\a, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.45 alin.l din Legea 215/200I privind administrastia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.l

Se aprobd

infiinlarea Serviciului de iluminat public al comunei Castranova.

Art.2 Se aprobd Regulamentul de organizare qi funcfionare gi indicatorii de performanta
pentru Serviciul de iluminat public, conform anexei nr.1;

Art.3 Se aprobd Caietul de sarcini pentru Serviciul de iluminat public, conform anexei
m.2;
Art.4 Se aprobd Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de
iluminat public in comuna Castranova, conform anexei nr.3;

Art.5 Se aprobd forma de gestiune delegatd pentru Serviciul de iluminat public al comunei
Castranova si modelul de contract de delegare, conform anexei nr.4;

Art.6 Primarul comunei Castranova,
prevederile prezentei hotdrdri.
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