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H O T Ă R Â R E A NR.35 

 din.19.05.2021 
Privind: aprobarea delegarii prin concesiune a  Serviciului de iluminat public al 

Comunei Valea Marului,  județul  Galati , a studiului de fundamentare a deciziei de 
delegarea a Servicului Public de Iluminat al  Comunaei Valea Marului , Judetul  Galati,  

a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a 
Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificată 

 
           Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
           Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului : 739/26.03.2021; 
           Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  
extraordinară online, în data de 19.05.2021; 
 Având in vedere:         
                - referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 778/31.03.2021;  
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei,  înregistrat sub 
nr. 792/31.03.2021; 
     -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;   
 În conformitate cu prevederile : 

- art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), alin.(3), lit.d) și lit.h), art.23 și art.30, alin.(1) din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- 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 şi completările 
ulterioare; 

- Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr.86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public. 

- Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr.87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea 
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de de iluminat public.  

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c),, alin.(6), lit. b),c),art. 196 alin. 1), lit (a) si art. 197 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 



                                                   HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1 Aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Servicului Public 
de Iluminat al Comunei Valea Marului, Judetul Galati, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.         
Art.2 Aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de 
iluminat public, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezentul proiect 
de hotărâre.  
Art.3 Aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea  de gestiune prin concesiune  
Serviciului de iluminat public din  comuna Valea Mărului, județul Galați,  conform 
anexei nr.3care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.  
Art.4 Aprobarea documentatiei de atribuire prin procedura simplificata, conform 

Strategiei de contractare care este  anexa nr.4 si draft contract delegare gestiune conform 
anexei 5   care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.    

Art. 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul 
comunei Valea Mărului judeţul Galaţi.  
     Art.6.- Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal,  prin grija secretarului 
general al comunei, Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la cunoştinţa 
cetăţenilor prin publicarea pe pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Cuza Ionuț- Cătălin                                                                                                                                                                                                   

                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                          Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


