
HoTARARE
privind aprobarea delegdrii gestiunii serviciului de iluminat public din comuna GuravSii

consiliul Local al comunei Gura vdii, intrunit in gedinli ordinard de lucru a!unii aprilie 2OZL

Ludnd in dezbatere proiectul de hot5rAre privind aprobarea delegErii gestiuniiserviciului de iluminat public din comuna Gura Viii, proiect din initiativa primarului.
Examin6nd referatul cu nr. 16055/01.04.2021al primarului comunei Gura V5ii,
Vdziind avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale consiliului Local

tn baza:

' Legii nr' 230/2006 privind serviciur de iruminat pubric;
' Legii nr' 100/2016 privind concesiunile de lucrEri si concesiunile de servicii, republicatdcu modificirile si complet5rile ulterioare;
' Legii nr' 5r/2oo, privind serviciile comunitare de utilitili publice, republicat5 cumodificirile si completdrile ulterioare;
' ordinul nr' 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminatpu blic;
' ordinul nr' 87 /2007 pentru aprobarea caietului de sarcini - cadru al serviciului deiluminat public;
' ordinul nr' 93/2007 pentru aprobarea Contractului cadru privind folosirea infrastructuriisistemelor de distributie a energiei electrice pentru reaiizarea serviciului de iluminatpu blic;

in temeiul dispozitiilor a rt. r29, alin(2), lit"d", alin(7), lit,,n,,si art. 13g, alin(3), lit ,,e,, din'donanta de UrgentS 57/20lg privind administratia public5 localE, cu modificirile siCOmplet5file UltefiOafe; 
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ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMUNA GURA VATT
CONSILIUL LOCAL

Art. 1 Se aprobi Studiul de
de Iluminat Public din Comuna Gura
prezenta hot516re;

Art. 2 Se aprobi forma de gestiune a serviciului deVdii, ca gestiune delegatJ;

HorARAgrE

oportunitate privind modalitatea
VEii conform anexei nr.1, care

de gestiune a Serviciului
face parte integrant5 din

iluminat public din Comuna Gura



Art' 3 Se aprobE Caietul de Sarcini privind delegarea serviciului de iluminat public incomuna Gura vdii conform anexei nr.2, care face parte integrati din proiectul de hoti16re;
Art' 4 Se aprobd Regulamentul de organizare si functionare al serviciului de iluminatpublic in comuna Gura vEii conform anexei ir.3, care face parte integratd din proiectul deh otE rA re;

Art' 5 Se aprobS Indicatorii de performant5 pentru serviciul de iluminat puiblic dinmunicipiul Gherla conform anexei nr.4, care face parte integratd din proiectul de hoti16re;
Art' 6 se aprob5 Modelul de contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminatpublic din comuna Gura Vdii conform anexei nr.5,.a16 fa.e p"arte integratd din proiectul deh otE 16 re;

Art' 7 incep6nd cu data adoptSrii prezentei hot516ri isi inceteazi aplicabilitatea oricealte hoti16ri cu prevederi contrare.

Art' B Cu ducerea la indeplinire a prezentei hoti16ri se incredinteazi autoritateaexecutivE prin Compartimentul Achizitii publice.

Art' 9 Prezenta hotdriire se comunicS, prin grija secretarului general al comunei GuraVE ii, cu :

-Institutia prefectului _ Judetul Baciu
-Compartiment Achizitii publice

-publicul prin afisare in Monitorul Oficial Local.
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