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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

        

Privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea iniţierii procedurii de delegare  

a gestiunii prin concesiune  a serviciului de iluminat public  în Municipiul Săcele, 

 

 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în sedinţa ordinară în data de  19.09.2013, 

Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Biroului 

Investiţii Implementare, Derulare Proiecte cu Fonduri Internaţionale înregistrat cu nr. 43893/06.09.2013, 

prin care s-a propus aprobarea iniţierii procedurii de delegare a gestiunii prin concesiune  a serviciului de 

iluminat public in municipiul Sacele. 

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 4 ale Consiliului Local Sacele 

Văzând prevederile art. 4, art. 8, art.9, art.10, art.11 şi următoarele din Legea  nr. 230/2006 privind 

serviciul de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, ale OUG nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, ale Ordinului nr. 1517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru 

implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Ordinului nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 

de iluminat public, ale Ordinului nr 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 

iluminat public, precum şi ale HCL 182/27.09.2007 privind aprobarea Regulamentului serviciului public 

de iluminat public în Municipiul Săcele, 

În temeiul art. 36, alin.1, alin. 2 lit.b, lit. c, lit. d, alin. 4  lit. e, alin. 5 lit. c, alin. 6 lit. a, pct. 11 şi a pct. 

14 şi al art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

       Art.1 Se respinge proiectul de hotarare pentru aprobarea iniţierii procedurii de delegare a gestiunii 

prin concesiune a serviciului de iluminat public  în Municipiul Săcele, 

      Art. 2   Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                               CONTRASEMNAT  

                     CONSILIER                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

        KOVÁCS LEHEL - ISTVÁN                                                         CJ. DASCALU BIANCA 

 

 
Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  8 ex 

Hotararea a fost adoptata:  9 voturi impotriva respingerii, 8 voturi pentru respingere si 1 vot abtinere, conform art. 45 alin. 1 

din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 18 

 


