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HOTĂRÂREA NR.88
din 09.10.2020
Privind: privind stabilirea modalităţii gestiunii pentru serviciul de iluminat
public al comunei Valea Marului

Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul şi data înregistrării proiectului: 2500/01.10.2020;
Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit în şedinţă
ordinară,online, în data de 09.10.2020;
Având în vedere:
- referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.
2501/01.10.2020;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei,
înregistrat sub nr. 2502/01.10.2020;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3;
În baza prevederilor:
-art.128, alin.(2), din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ;
- art.22 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(3) şi art.29 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.
(4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art.16 alin.(1) lit. b), alin.(2) și art.20
din Legea nr.230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139,
ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

HOTĂRĂ ŞTE:
Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind alegerea modalității gestiunii
serviciului de iluminat public al comunei Valea Marului, conform Anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modalitatea de gestiune pentru serviciul de iluminat public al
comunei ca fiind gestiunea delegată.
Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții
contrare.
Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
insărcinează primarul comunei Valea Mărului.
Art.5. Prezenta hotărare se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea
Marului și prefectului județului Galați și se aduce la cunoștință publică prin
publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,
Dumitrache Gică
Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

