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     HOTĂRÂREA NR.89 

  din 09.10.2020 
 

Privind: înfiinţarea serviciului de iluminat public 
și aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public 

a comunei Valea Mărului 
în baza unui contract de delegare prin concesiune 

a serviciului de iluminat public 
 

    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 2528/05.10.2020; 
    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.  
2529/05.10.2020; 
           - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat 
sub nr. 2530/05.10.2020; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
    În baza prevederilor:   
         - prevederile H.C.L. nr. 88/09.10.2020 privind stabilirea modalităţii 

gestiunii pentru serviciul de iluminat public al comunei Valea Marului 

- contractul nr.1606/12.06.2020 privind folosirea infrastructurii sistemului de 

distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminta public, 

încheiat între SDEE Muntenia Nord SA - SDEE GALATI și UAT Comuna Valea 

Mărului, 
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 În conformitate cu:  
- prevederile dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. f), art. 22 alin. (2) lit. b), alin. (3) şi alin. 
(4), art. 23 alin. (1) lit. b), art.24 alin.(1) lit.b), art.25 alin.(3) şi (4), art. 29 alin. (8) lit. 
a) și alin.(9), art. 30 alin. (1), art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. (2), art. 3, art. 5, art. 7, art. 8, art. 10 lit.d) 
și lit. f), art. 16, alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi alin. (2), 
art. 23, art. 26 şi art. 31 din Legea nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 
servicii, 
- prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea nr. 745/2007 a Guvernului României 
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi publice 
- ORDINUL nr. 86/2007 a Preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului iluminat public 
- ORDINUL nr. 87/2007 a Preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Caietului de 
sarcini-cadru al serviciului iluminat public 
- ORDINUL nr. 93/2007 a Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Contractului-
cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice 
pentru realizarea serviciului de iluminat public 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale 
alin.(7) lit.n), art.136 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) și art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea serviciului de iluminat public în comuna Valea 

Mărului. 

Art.2. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public a comunei 

Valea Mărului în baza unui contract de delegare prin concesiune a serviciului de 

iluminat public, care va fi încheiat cu un operator, desemnat în conformitate cu 

dispozițiile legale privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.  

Art.3. Se aprobă Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de 

iluminat public din comuna Valea Mărului, conform Anexei nr.1, parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 



PRIMARIA COMUNEI VALEA MARULUI,JUDETUL GALATI 
REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

3 

 

 
 

Art.4. Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public din comuna 

Valea Mărului împreună cu indicatorii de performanță, conform Anexei nr. 2, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din comuna 

Valea Mărului conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public 

din comuna Valea Mărului, Regulamentul serviciului de iluminat public din comuna 

Valea Mărului împreună cu indicatorii de performanță și Caietul de sarcini al 

serviciului de iluminat public din comuna Valea Mărului, aprobate conform art.3-5, 

vor face parte din documentația de atribuire a concesiunii serviciului de iluminat 

public. 

Art.7. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 
primarul comunei Valea Mărului. 
Art.8. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


