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PROIECT DE HOTANANE

privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalitl{ii de gestiune a

serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini, a Regulamentului, a modelului

Contractului de delegare in vederea delegirii serviciului de iluminat public al ora,sului

Ungheni

Primarul Oraq ului Ungheni
Ydzdnd Referatul de aprobare nr. 53 17 din 03.06.2022, prin care se propune aprobarea

Studiului de oportunitate, a modalitdlii de gestiune a serviciului de iluminat public, a Caietului

de sarcini, a Regulamentului, a modlului Contractului de delegare in vederea delegdrii

serviciului de iluminat public al oraqului Ungheni

fn conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. "f', art.3 alin. (1), art. 8 alin. (1) gi alin.

(3) lit. "d", art.22 alin. (1), art. 29 alin. (8) lit. "a" Ei alin. (9) din Legea nr. 51/2006 privind

serviciile comunitare de utilitdli publice, cu modificdrile qi completirile ulterioare,

ln temeiul art. 8, art. 12 alin. (1), art.24 alin. (1) din Legea nr.23012006 a serviciului

de iluminat public, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

Avdnd in vedere:

-Ordinul ANRSC nr.8612001pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului

de iluminat public;

-Ordinul ANRSC nr.9312007 pentru aprobarea Contractului - cadru privind folosirea

infrastructurii sistemului de distribufie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de

iluminat public;

-Ordinul ANRSC nr.8712007 pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului

de iluminat public;

Jindnd cont de prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenfa decizionalE in

administralia publici
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit ,,b", alin. (4) lit. "d", alin. (7) lit. "k", art.

139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. ,a,'din Ordonanfa de urgenfd nr.5712019

privind Codul administrativ.

PROPUNE SPRE APROBARE:

Art.l. Studiul de oportunitate privind stabilirea modalitafli de gestiune a serviciului de

iluminat public din oraqul Ungheni, judelul Mureg, prevdzut la Anexa nr. 1 a prezentului proiect

de hot[rAre.



Lrt.2. Caietului de sarcini pentru atribuirea acordului-cadru avdnd ca obiect delegarea

gestiunii serviciului de iluminat public al oraqului Ungheni, prevdzut la Anexa w. 2 a

prezentului proiect de hotirdre.

Art. 3. Regulamentul serviciului de iluminat public din oraqul Ungheni, prevdzut la

,Anexa:nr. 3 a prezentului proiect de hotdrdre.

PRIMAR,
PRODAN VICTOR
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Nr. 5317 din 03.06.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modaliti{ii de gestiune a

serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini, a Regulamentului, a modelului

Contractului de delegare in vederea delegirii serviciului de iluminat public al oraqului

Ungheni

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5112006, Consiliului local al OraEului

UNGHENI in calitate de autoritate deliberativS, ii revin in responsabilitate serviciile de utilitd1i

publice, in tot ceea ce privegte infiinfarea, orgarizarea. gestionarea gi funclionarea serviciilor

de utilitAfl publice, precum qi in ceea ce priveqte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea

;i exploatarea bunurilor proprietate public[ sau privatd, care compun sistemul de iluminat

public.
Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitfii publice

Ei cuprinde totalitatea ac{iunilor gi activitSlilor de utilitate publicd Ei de interes economic qi

social general desftqurate la nivelul U.A.T.-ului sub conducerea, coordonarea qi

responsabilitatea autoritAtii, in scopul asigurdrii serviciului de iluminat public'

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 23012006 autoritalile administraliei publice locale

trebuie sd asigure gestiunea serviciului de iluminat de iluminat public pe criterii de

competitivitate qi eficienld economica qi manageriald, avAnd ca obiectiv atingerea Ei respectarea

indicatorilor de perform anld aserviciului, stabilili prin contractul de delegare a gestiunii.

Elaborarea qi aprobarea regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini,

alegerea modalit6lii de gestiune precum qi a criteriilor gi procedurilor de delegare a gestiunii

intri in competenla exclusivi a consiliilor locale.

Jin6nd cont de cele expuse, supun spre dezbatere qi aprobare proiectul de hotdr6re

aldturat.

PRIMAR,
PRODAN VICTOR


