
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.154/2012
privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al Municipiului Brad, aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a  Serviciului de iluminat public al

Municipiului Brad, a Caietului de sarcini  şi al Contractului  acestui serviciu

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu,

prin care se propune înfiinţarea Serviciului de iluminat public al Municipiului Brad, aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a  Serviciului de iluminat public al Municipiului Brad şi a Caietului de sarcini  al acestui
serviciu,

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad,

În baza prevederilor art. 1 alin. 1 şi art. 8 alin 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,  ale art. 8 alin. 1 şi art. 9 alin. 1 din  Legea nr.230/2006 a
serviciului de iluminat public cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.
86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public şi ale
Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
iluminat public, ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 93/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea
infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public,
            În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. „a” şi „d”, alin. 3,  alin.6 lit. „a”, pct.14, alin.9, precum şi
ale art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1.- Aprobă înfiinţarea Serviciului de  iluminat public al Municipiului Brad.
Art.2. –Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de iluminat public al

Municipiului Brad,  conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Aprobă Caietul de sarcini  al Serviciului de iluminat public al Municipiului Brad, conform

Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. – Aprobă Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice

pentru realizarea serviciului de iluminat public în Municipiul Brad, conform Anexei 3 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.5. – Alege ca formă de gestiune a Serviciului de iluminat public al Municipiului Brad, gestiunea
delegată.

Art. 6. – Compartimentul Protecţia Mediului, Protecţia Muncii va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art. 7. - Prezenta se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Deva, judeţul Hunedoara;
- Compartimentului Protecţia Mediului, Protecţia Muncii

Brad, 29.11.2012

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       Contrasemnează
 Hărăguş Ioan SECRETAR

                                                Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  17 voturi ,,pentru”


