ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 35/02.06.2021
privind înființarea serviciului de iluminat public, aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul comunei
Bogdanesti și stabilirea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei
Bogdăneşti
În considerarea dispozițiilor art. 56, art. 120 alin. 1, art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 139
alin. 2 din Constituţia României, republicată, ale art. 3, art. 4, art. 9 paragraful 3 din Carta
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin
Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
Având în vedere:
 referatul de aprobare al primarului comunei Bogdanești şi raportul compartimentului
de specialitate;
 prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 230/2006 privind serviciului de iluminat public, cu modificările şi
completările ulterioare;
 prevederile Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public a localităţilor
aprobat prin Ordinul nr. 86/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
 prevederile Ordinului nr. 87/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al
serviciilor de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 și ale art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgența a
Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
Dorobanţu Ion, Primarul comunei Bogdăneşti,
PROPUN:
Art.1. Se aprobă înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Bogdăneşti, județul
Vaslui.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat
public al comunei Bogdanesti, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru stabilirea formei de delegare a gestiunii
Serviciului de iluminat public al comunei Bogdanesti, conform anexei nr. 3, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei
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Bogdanesti, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat public, ca fiind
gestiunea delegată.
Art.6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Bogdanesti, județul Vaslui.
Art.7. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului Comunei, iar
secretarul general al comunei Bogdăneşti va comunica prezenta hotărâre primarului comunei,
Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui pentru exercitarea controlului cu privire la legalitate, şi
se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe www.primariabogdanesti.ro .

Bogdăneşti,
02.06.2021

Primar ,
Ion DOROBANŢU

Avizează,
p. Secretar general,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ
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U.A.T. BOGDANEȘTI
Primar, Dorobanțu Ion
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat
public în comuna Bogdanești, judeţul Vaslui

Doamnelor si domnilor consilieri,
Potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, „modalitatea de gestiune este
stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale”, iar potrivit
art. 22 alin. (1) din acelaşi act normativ, „Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să
hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub
responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod
direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a
încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competenţele şi
responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a
uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui
contract de delegare a gestiunii.”.
Potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 230/2006 privind serviciului de
iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare, “Gestiunea serviciului de iluminat
public se realizează prin următoarele modalităţi:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.
(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a
consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de
dezvoltare comunitară, după caz.”
Potrivit sudiului de oportunitate , gestiunea delegată este soluţia recomandată, fiind
varianta mai economică, valoarea estimată a costurilor pentru o perioadă de 5 ani fiind de 4 ori
mai mică faţă de cât ar presupune înfiinţarea unui serviciu propriu de operare a sistemului de
iluminat public.
Având în vedere cele menţionate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna
Bogdanești, judeţul Vaslui.
Initiator Proiect,
Primar
Dorobanțu Ion
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat
public în
comuna Bogdanești, judeţul Vaslui
Potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, „modalitatea de gestiune este
stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale”, iar potrivit
art. 22 alin. (1) din acelaşi act normativ, „Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să
hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub
responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod
direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a
încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competenţele şi
responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a
uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui
contract de delegare a gestiunii.”
Potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 230/2006 privind serviciului de
iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare, “Gestiunea serviciului de iluminat
public se realizează prin următoarele modalităţi:
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.

Având în vedere :


Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale
aprobata cu modificari prin Legea 515/2002
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile
si completarile ulterioare;
 Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public, modificată și completată;
 ORDIN nr. 77 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;
 ORDIN nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului
de iluminat public;
 ORDIN nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de iluminat public.
Aşadar, susţin prezentarea şi dezbaterea în cadrul Consiliului local.
Consilier Achiziții – publice,
Ruscă Nicoleta – Marcela
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Comisia nr. 1
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi
liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor

RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
serviciului de iluminat public la nivelul comunei Bogdănești și stabilirea formei de
gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Bogdănești, iniţiat de către d-l

primar Dorobanţu Ion, constată că proiectul a fost redactat conform normelor legale în
vigoare, îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi de legalitate prevăzute de legislaţia în
vigoare, cu respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar pentru buna funcționare a

administrației publice locale drept pentru care se va propune emitere aviz favorabil
pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
08.06.2021
Preşedinte,
Codreanu Ionel
Membri:
Mâţă Ioan
Cernat Viorel
Focşa Ionel

Secretar,
Puf Ioan
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Comisia nr. 2
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire,
protecţia mediului, comerţ si urbanism
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
serviciului de iluminat public la nivelul comunei Bogdănești și stabilirea formei de
gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Bogdănești, iniţiat de către d-l

primar Dorobanţu Ion, constată că proiectul a fost redactat conform normelor legale în
vigoare, îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi de legalitate prevăzute de legislaţia în
vigoare, cu respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar pentru buna funcționare a

administrației publice locale drept pentru care se va propune emitere aviz favorabil
pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
08.06.2021
Preşedinte,
Costică Stângă

Membri:
Codreanu Ionel
Anton Mihai-Emil
Moraru Vasile

Secretar,
Sălceanu Coca
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Comisia nr. 3
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi social-culturale, culte şi protecţia copiilor
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
serviciului de iluminat public la nivelul comunei Bogdănești și stabilirea formei de
gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Bogdănești, iniţiat de către d-l

primar Dorobanţu Ion, constată că proiectul a fost redactat conform normelor legale în
vigoare, îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi de legalitate prevăzute de legislaţia în
vigoare, cu respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar pentru buna funcționare a

administrației publice locale drept pentru care se va propune emitere aviz favorabil
pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
08.06.2021
Preşedinte,
Anton Mihai Emil

Membri:
Bîrsan Constantin
Cernat Petrică
Talpeş Neculai

Secretar,
Cizmaru Teofil Mihai
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HOTĂRÂRE nr. 35/09.06.2021
privind înființarea serviciului de iluminat public, aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul comunei
Bogdanesti și stabilirea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei
Bogdăneşti
În considerarea dispozițiilor art. 56, art. 120 alin. 1, art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 139
alin. 2 din Constituţia României, republicată, ale art. 3, art. 4, art. 9 paragraful 3 din Carta
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin
Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
Având în vedere:
 referatul de aprobare al primarului comunei Bogdanești şi raportul compartimentului
de specialitate;
 prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 230/2006 privind serviciului de iluminat public, cu modificările şi
completările ulterioare;
 prevederile Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public a localităţilor
aprobat prin Ordinul nr. 86/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
 prevederile Ordinului nr. 87/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al
serviciilor de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 și ale art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgența a
Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul local al comunei Bogdăneşti adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. Se aprobă înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Bogdăneşti, județul
Vaslui.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat
public al comunei Bogdanesti, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru stabilirea formei de delegare a gestiunii
Serviciului de iluminat public al comunei Bogdanesti, conform anexei nr. 3, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei
Bogdanesti, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat public, ca fiind
gestiunea delegată.
Art.6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Bogdanesti, județul Vaslui.
Art.7. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului Comunei, iar
secretarul general al comunei Bogdăneşti va comunica prezenta hotărâre primarului comunei,
Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui pentru exercitarea controlului cu privire la legalitate, şi
se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe www.primariabogdanesti.ro .

Bogdăneşti,
09.06.2021

Preşedinte de şedinţă ,
Petrică CERNAT

Contrasemnează,
Secretar general,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ

