
JUDETUL IALOMITA
Consiliul Local al  COMUNEI   SĂVENI

HOTARARE
privind  înfiintarea Serviciului de Iluminat Public din comuna Săveni

Consiliul local al comunei Săveni, judeţul Ialomita, având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Săveni înregistrat sub nr. 1480 din 30.03.2021;
Raportul de specialitate întocmit de consilierul Achiziții Publice înregistrat sub nr. 1602 din 05.04.2021
Anunțul privind consultarea publică înregistrat sub nr. 1038 din 10.03.2021;
Raportul consultării publicului înregistrat sub nr. 1854 din 21.03.2021;
Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate;

În conformitate cu:
Prevederile   din Legea  nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
Prevederile   art. 22 alin. (4), 37 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 230/2006 privind  iluminatul public;
Ordinul presedintelui ANRSC nr. 86/ 2007 privind aprobarea Regulamentului -cadru de Organizare si

Functionare a Serviciului de Iluminat Public si indicatorii de performanță;
Ordinul presedintelui ANRSC nr. 87 /2006 privind aprobarea Caietului  de Sarcini pentru functionarea

Serviciului de Iluminat public;
Prevederile  art. 67 alin. (1), lit.b) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale;
Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea 52/ 2003 privind transparența decizională;

În temeiul  prevederilor  art.  129 din OUG nr.  57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,  se aprobă
prezenta:        

  H O T Ă R Â R E

Art. 1.  Se  aprobă înfiintarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Săveni .

Art.  2. Se  aprobă  Regulamentul  Serviciului  de  Iluminat  Public  al  comunei  Săveni  si  indicatorii  de
performanta pentru acesta, conform anexei nr .1.

Art.  3.   Se aprobă Caietul  de Sarcini  pentru functionarea Serviciului  de Iluminat  public  al  comunei
Săveni , conform anexei nr. 2.

Art. 4. Se aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de Iluminat public al
comunei Săveni, conform anexei 3.

Art. 5. Se stabileste ca forma de gestiune a serviciului de Iluminat Public Săveni, gestiunea delegată.

Art. 6. Se împuternicește d-na DĂGOI Daniela - Mariana, primarul comunei, pentru semnarea tuturor
actelor de înființare a serviciului.

           Art. 7.- Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se  comunică în termen
de 10 zile lucrătoare Institutiei  Prefectului  pentru controlul  legalitatii,  Primarului comunei,  pentru a asigura
aducerea  la  indeplinire,  prin  compartimentele  de  specialitate  din  cadrul  Primăriei  comunei,  se  aduce  la
cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, POPA Ștefan
L.S._________________________

                Contrasemnează,
   Secretarul general al comunei,  jr.   BURLACU   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi, 22.04.2021
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