CONSITTUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARG U LAPUS
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Nr.
/2018
Iluminat Public al Oragului Tirgu Lipu$,
cu personalitate juridici, in subordinea Consiliului local

privind infiinlar€a Serviciului

.-

_

de

Consiliul Local al oratului Tergu Lapu9. inrrunir in tedinla sa din dara de 26.04.2018;
Tinand cont de Nota de control din dara de 14.09.2017 enisd de - A.N.R.S.C. Auto rarea
Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comu,ritare de Utilirali Publice, inregistrata la
Primdria Omgului T6rgu Lipug sub n].I 1243114.09.2017. prin care se dispune ca masura gi temen
de conformare infiinlarea Serviciului de Iluminat Public in Oiatul Tergu Lapu$;
AnalizAnd Referatul Compartimentului Investilii. inegistrat sub nr.5547/2018 prin care se
propune infiinlarea Seviciului de lluminat Public. aprobatea Studiului de oportunitate, aprobarea
Regulamentului $i al Caietului de sarcini ale Serviciului de Iluminat Public. precum;i stabilirea
modaliteFi de gestiune a Serviciului de Iluminat Public al o(atului Targu Lapug.
in baza prevederilor Legii serviciilor comllnitare de utilitdli publice nr.51/2006,
republicatd. cu modificdrile ti completArile ulterioare:
Conform prevederilor l,egii nr.230/2006. a serviciului de iluminat public actualizatd. cu
rr.rdifi carile 9i complelarile ulterioare:
in temeiul Oldinului Autoritelii Nalionale de Reglementare pentru Serviciile publice de
Gospodarire Comunald m.86/2007 ;
Potrivit prevederilor Ordinului Autoritdlii Nalionale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospod5rire Comunali nr.87/2007;
Avand in vedere avizul secretarului ora$ului gi al comisiilor de speciaiitate:
Conform prevederilor Legii nr.5212003 prir'ind transparenla decizionald in administatia
Dublica.actualizala.
In baza prcvederilor an.36, alin(2). lil.(d) si alin.(6)- lir.(a) pct.l4 ii an.45 din Legea
nr.2l512001 privind administrafia publici locald. republicatd cu modificdrile si complerarile
ultenoare.

HOTARA$TE:
4!LL - Se aprobe Studiul de oporrunirare privind infiintarea Serviciului de Iluminat public
al o.atului Targu Lapu$, confonn anexei nr-l la prezenta_
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Se aprobd infiintarea Servicir

ui de lluminat public al ora;ului Targu Ldpur, cu

personalitate j uridice, in subordinea Consiliului Local al orasului Tergu Lapug.
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- Se aproba Regulamenlul de organizare 9i funclionare a Serviciului de Iluminat
Public in orasului TArgu Ldput ti indicatorii de performantd, conform anexei I]r.2.

.

Art.4. - Se aprob5 Caierul de Sarcini al Sewiciului de Iluminat public in orasul TArsu
I apu5. confom ane\ei nr.J la prezenra.
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- Se aprobd modalitatea db gestiune a Serviciului de Iluminat Public in oragul Tdrgu
Ldpug, ca gestiunea delega6.
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- Prezenta hoterarc se comurice:

-

Biroului administralie publicd locald;
Compartimentuluiinvestiliipublice;
Primarului oragului T6rgu L6pu5;
A.N.R.S.C.Bucuresti;
lnstitulieiPrefectuluiJudeluluiMaramweg.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS.

