
                                                                                                                                      - PROIECT - 

 

 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R  
 

 

H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea formei de gestiune  a  Serviciului de iluminat public al Comunei 

Frătăuții Noi,  Judetul Suceava, ca gestiune delegată, prin concesionare, 

a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al  

Comunei Fratautii Noi,  Judetul Suceava,  a Regulamentului de Organizare și funcționare 

al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin 

procedura simplificata 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare - întocmit de domnul primar Olari George nr. 8836 din 03.11. 

2021; 

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 8837 din 03.11. 2021; 

- Raportul comisiei de specialitate nr. _____________ din 16 .12.2021 

- Prevederile art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(3), lit.d) și lit.h), art.23 și art.30, alin.(1) 

din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederilor art.9 alin.(1), art.10 lit.f), art.16, alin.(1) lit.b), alin. (2) si art.18 alin. (3) din 

Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, cu modificările şi completările 

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.        

          În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit.„n”, art. 139 alin. (1) precum și ale 

art. 196 alin. (1) lit. „a”  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă forma de gestiune a Serviciului Public de Iluminat al Comunei Fratautii Noi, 

județul Suceava ca gestiune delegată, prin concesionarea Serviciului Public de Iluminat. 

Art.2 Se aprobă studiul de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de 

Iluminat al Comunei Fratautii Noi, județul Suceava, conform anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezentul proiect de hotărâre.         

Art.3 Se aprobă Regulamentul de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, 

conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.  



Art.4 Se aprobă documentatia de atribuire prin procedura simplificata, conform anexei nr.3 

si draftul contractului de delegare gestiune, conform anexei 4,   care face parte integrantă din 

prezentul proiect de hotărâre.        

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei prin 

aparatul de specialitate. 

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei, persoanelor și 

instituțiilor interesate. 

 

                INIȚIATOR                               Avizat pentru legalitate,                                                    

                 Primar,                                                         Secretar general  comună, 

          OLARI George                                                        MOISUC Oltea-Rodica 
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