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7/2021        

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 
 

                                                                                     

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea serviciului de iluminat public, respectiv organizarea şi 
funcţionarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Bozioru 
şi alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al 

Comunei Bozioru, judeţul Buzău 
 
 

              Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău 
      Având în vedere: 

§ referatul de aprobare al Primarului comunei Bozioru, înregistrat la  
nr.834/26.03.2021; 

§  raportul compartimentului de specialitate al comunei Bozioru, înregistrat la 
nr. 836/26.03.2021; 

§ avizele comisiile de specialitate ale Consiliului local Bozioru înregistrate la 
nr.853/854/855/29.03.2021; 

§ prevederile Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu 
modificările şi completările  ulterioare; 

§ prevederile art.1, alin.(1), alin. (2) lit. f), art.3 alin. (1) şi art.(8) alin. (1), 
art.22 şi art.29 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

§  prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile de Gospodărie Comunală nr.86/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat 
public, 

§ prevederile  Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile de Gospodărie Comunală nr.87/2007 pentru aprobarea 
Caietului de sarcini  cadru al serviciului  de iluminat public,  

§  prevederile Ordinului comun al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei/ Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile de Gospodărire Comunală nr.5/93/2007 pentru aprobarea 
Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a 
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public; 

  
În temeiul art. 129  alin.(9) lit. c), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.f), cât  şi  

art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei 
Bozioru, judeţul Buzău,  pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului 
de iluminat public, precum şi verificarea/repararea, montarea/demontarea 
ornamentelor de sărbători.  



Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului 
de iluminat public al Comunei Bozioru, judeţul Buzău conform anexei nr.1. care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini a Serviciului de iluminat public al 
Comunei Bozioru, judeţul Buzău, conform anexei nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea  gestiunii prin 
achiziţie directă a Serviciului de iluminat public pentru activităţile de întreţinere 
şi reparaţii a sistemului de iluminat public precum şi verificarea/repararea, 
montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în  Comuna Bozioru, judeţul 
Buzău, conform anexei nr.3, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat public 
pentru public pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat 
public precum şi verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de 
sărbători în  Comuna Bozioru, judeţul Buzău,  ca fiind gestiunea delegată  prin 
achiziţie directă. 

Art.6. Se aprobă  contractul de delegare a gestiunii servicilui de iluminat 
public pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, 
precum şi verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor de 
sărbători în Comuna Bozioru, judeţul Buzău, conform anexei  nr.4 , care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. Durata contractului este de 4 ani cu 
posibilitatea de prelungire prin act adiţional pe o durată  egală cu durata lui 
iniţială încheiat între părţi. 

Art.7. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul Comunei Bozioru, judeţul Buzău. 

Art.8. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea hotărârii 
instituţiilor şi autorităţilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică în 
condiţiile şi termenele prevăzute de lege. 
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INIŢIATOR, 

Primar: GRIGORE Valentin 
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