ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL FLORICA
HOTARARE
Privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Florica, aprobarea modalitatii de gestiune a
acestuia, a regulamentului de Organizare si funcţionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de
Sarcini
CONSILIUL LOCAL FLORICA, JUDETUL BUZAU
Având in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Florica inregistrata la nr.
13/05.02.2018;
-raportul compartimentului de specialitate financiar contabil inregistrat la nr.
18/05.02.2018;

-avizul comisiilor de specialitate inregistrat la nr. 7/06.02.2018;

-în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), art. 8, alin.(1), alin.(2), lit. (d) si lit.(h),
art. 23, alin.(1), alin.(2), lit.(b), alin.(3), alin. (4) si art. 30 ,alin.(1) din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare,
-în baza prevederilor art.9 alin.(1), art. 10 lit. (f), art. 16, alin.(1) lit. (b), alin. (2) si
art. 18 alin.(3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările si
completările ulterioare,
-în baza prevederilor Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 86 din 20 martie 2007
pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de iluminat public.
-În baza prevederilor Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 89 din 20 martie 2007
pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public,
-În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.(d), alin.(6) pct. 14, art. 45 alin. (1) si art. 73 din
Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si
completările ulterioare ,
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba înfiintarea Serviciului de iluminat public, in subordinea autoritatii
administratiei publice locale – Comuna Florica.
Art. 2 Se aproba ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public sa fie
gestiunea delegata.
Art. 3 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al serviciului de
iluminat public al comunei Florica si a indicatorilor minimi de performanta, conform anexei
nr. 1 care face parte integrata din prezenta hotarare.
Art. 4 Se aproba Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei
Florica, conform anexei nr. 2 care faceparte integrata din prezenta hotarare.
Art. 5 Prezentul proiect se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul
Primariei Florica.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunica de către secretarul comunei : Primarului
comunei Florica, Instituţia Prefectului judeţului Buzău si altor autorităţi, institutii publice
si persoane interesate.
Presedinte de Sedinta,
Consilier,
Cristinescu Nicolae
Contrasemneaza
Secretar delegat,
Lupu Marcelica Adriana
Nr. 7/16.02.2018
Florica
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 16.02.2018, cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi
actualizată, cu un număr de 9 voturi pentru, - abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în
funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă.

