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Anunf referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Numele autoritAtii sau instituliei publice: ORA$UL UNGHENI

Astdzi, 06.07.2022, ORA$UL UNGHENI, anunld deschiderea procedurii de transparen{d

decizionald a procesului de elaborare a proiectului urmdtorului act normativ: Proiect de hotlr6re
privind aprobarea infiin(irii Serviciului de Iluminat Public al oraEului IJngheni qi stabilirea
modaliti(ii de gestiune a acestuia.

Paragraf descriptiv - problema identificatd, solulia propus6 de actul normativ, impactul

scontat etc.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5ll20}6,Consiliului local al Oragului UNGHENI

in calitate de autoritate deliberativS, ii revin in responsabilitate serviciile de utilitali publice, in tot

ceea ce privegte infiinfarea, organizarea, gestionarea gi functionarea serviciilor de utilitdfi publice,

precum 9i in ceea ce privegte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea qi exploatarea

bunurilor proprietate publicd sau privat6, care compun sistemul de iluminat public.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitdli publice

gi cuprinde totalitatea actiunilor gi activitSlilor de utilitate publicd gi de interr:s economic qi social

general desftgurate la nivelul U.A.T.-ului sub conducerea, coordonarea qi responsabilitatea

autoritetii, in scopul asigur6rii serviciului de iluminat public.

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 23012006 autoritAtile administratiei publice locale

trebuie s[ asigure gestiunea serviciului de iluminat de iluminat public pe criterii de competitivitate

gi eficien!5 economicS qi managerialE, avdnd ca obiectiv atingerea gi respectarea indicatorilor de

performanfd a serviciului, stabilifi prin contractul de delegare a gestiunii.

Documentafia aferentd proiectului de act normativ include (dupd caz):

' referatul de aprobare privind necesitatea adopt[rii actului normativ propus;

' studiile de fundamentare (studiul de impactlfezabilitate etc.) gi datele brute care au stat la

bazalor;



. textul complet al proiectului actului respectiv:

. alte documente considerate relevante.

Documentafia poate fi consultatd:

. pe pagina de intemet a instituliei, la www.primariaungheni.ro

. la sediul instituliei Oraqul Ungheni str. Principald,nr.357,jud. Mureq

' proiectul de act normativ se poate obline in copie, pebazdde cerere depusl la biroul de relalii cu

publicul al instituliei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ

supus procedurii de transparen(5 decizional5 se pot depune p6nd la data de 18.07.2022.

tr prin formularul online disponibil pe pagina de internet a institufiei la linkul

https://www.primariaungheni.rolinformari/proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-infiinfirii-

Serviciului-de-iluminat-public-al-orasului-Ungheni-gi-stabilirea-modalit6tii-de-gestiune-a-

acestuia/;

n ca mesaj in format electronic pe adresa de e-mail: ungheni@,cjmures.ro.;

n prin pogtd, pe adresa: Oraqul Ungheni str. Principald nr. 357, jud. Mureq ;

n la sediul instituliei, la Registraturd, la adresa Oragul Ungheni str. Principal;i nr. 357, jud. Mureg,

intre orele 07:30-l 5 :30.

Materialele transmise vor purta men(iunea "Propuneri privind Proiect de hotdrdre privind

aprobarea infiin{irii Serviciului de Iluminat Public al oragului Ungheni gi stabilirea modalitalii de

gestiune a acestuia".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de

internet a instituliei, la I inku I https ://www.primariaungheni.ro

Nepreluarea recomanddrilor formulate gi inaintate in scris va fi justificatl in scris.

Pentru cei interesafi existl gi posibilitatea organizdrii unei intdlniri 'in care sd se dezbatd

public proiectul de act normativ, in cazul in care acest lucru este cerut in scris de cdtre o asocia[ie

legal constituitl sau de cdtre o altd autoritate sau institulie publicd pdn[ la data de 16.07.2022 .

Pentru informa{ii suplimentare, vd st6m la dispozilie la urmdtoarele date de contact:

telefon: 0265-328.212, e-mail: ungheni@cjmures.ro, persoand de contact: Horhat -Turc Angelica

Primar,

Prodan Victor
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PROIECT DE HOTANANT

privind aprobarea infiinfirii Serviciului de Iluminat Public al oraqului Ungheni qi
stabilirea modaliti{ii de gestiune a acestuia

Primarul OraE ului Ungheni
Ydzitnd Referatul de aprobare nr.1078 din 06.07.2022,princare se propune aprobarea

infiinldrii Serviciului de Iluminat Public al oraqului Ungheni qi stabilirea modalitdlii de gestiune
a acestuia,

ln conformitate cu prevederile art. I alin. (2)lit."f', art.3 alin. (l), rr:1. 8 alin. (l) gi alin.
(3) lit. "d", art.22 alin. (1), art. 29 alin. (8) lit. "a" qi alin. (9) din Legea nr.5l/2006 privind
serviciile comunitare de utilitdli publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

in temeiul art. 8, art. 12 alin. (1), art.24 alin. (1) din Legea nr.23012006 a serviciului
de iluminat public, cu modific6rile qi completdrile ulterioare,

Avdnd in vedere:
-Ordinul ANRSC rrr. 8612007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului

de iluminat public;
-Ordinul ANRSC nr.8112007 pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului

de iluminat public;
-Ordinul ANRSC nr.9312007 pentru aprobarea Contractului - caclru privind folosirea

infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru rcaliz,area serviciului de
iluminat public;

Jindnd cont de prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionald in
administralia publicd

tn temeiul prevederilor art. I29 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 urgenfa nr.5712019
privind Codul administrativ.

PROPUNE SPRE APROBARE:

Art. f . infiinlarea Serviciului de Iluminat Public al oraqului Ungheni.

Art. 2. Regulamentul serviciului de iluminat public din oraqul Ungheni, prevdzut la

Anexa nr. I a prezentului proiect de hotdr6re.



Art.3. Studiul de oportunitate privind stabilirea itdfii de gestiune a serviciului de

iluminat public din oraEul Ungheni, judelul Mureq, prevdzut Anexa nr. 2 aprezentului proiect

de hotdrdre.

Art.4. Caietului de sarcini pentru atribuirea i-cadru avdncl ca obiect delegarea

gestiunii serviciului de iluminat public al oraqului U

prezentului proiect de hot6r6re.

i, prevdzut la Anexa nr. 3 a

PRIMAR,
PRODAN VICTOR
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REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea infiin{5rii Serviciului de Iluminat Public al oraqului Ungheni
qi stabilirea modalitifii de gestiune a acestuia

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5112006, Consiliului local al Oraqului
UNGHENI in calitate de autoritate deliberativd, ii revin in responsabilitate serviciile de utilitafi
publice, in tot ceea ce privegte infiinlarea, organizarea, gestionarea qi funcfionarea serviciilor
de utilitdli publice, precum qi in ceea ce privegte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea
qi exploatarea bunurilor proprietate publicd sau privat6, care compun sistemul de iluminat
public.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunita.re de utilitali publice
gi cuprinde totalitatea actiunilor gi activitdlilor de utilitate publicd qi de interes economic qi

social general desfrqurate la nivelul U.A.T.-ului sub conducerea, coordonarea qi
responsabilitatea autorit6lii, in scopul asigur6rii serviciului de iluminat public.

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 23012006 autoritAtile administrafiei publice locale
trebuie sI asigure gestiunea serviciului de iluminat de iluminat public pe criterii de
competitivitate qi eficienfd economicd qi manageriald, avdnd ca obiectiv atingerea qi respectarea
indicatorilor de performanld, a serviciului, stabilili prin contractul de delegare a gestiunii.

Elaborarea gi aprobarea regulamentului propriu al serviciului, a ,;aietului de sarcini,
alegerea modalitafli de gestiune precum qi a criteriilor qi procedurilor de delegare a gestiunii
intrd in competen{a exclusivd a consiliilor locale.

Jindnd cont de cele expuse, supun spre dezbatere qi aprobare proiectul de hotdrAre
alSturat.

PRIMAR,
PRODAN VICTOR


