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JUDETULCARAS - SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE

Privind infiinlarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Obreja qi aprobarea

Regulamentului de organizare pi funcfionare gi a Caietului de sarcini al Serviciului de

Iluminat Public

Consiliul Local al comunei Obreja, judeful Caras-Severin intrunit in sedinta ordinara

din data de 23.LO.2OL7

Avflnd in vedere Nota de fundamentare a primarului comunei Obreja prin care se propune

necesitatea infiinfdrii Serviciului de Iluminat Public al comunei Obreja gi aprobdrii

Regulamentului de orgarizare qi funclionare gi a Caietului de sarcini ale Serviciului de

Iluminat Public al comunei Obreja

in temeiul prevederilor art.I, alin. (1) gi art. (8), alin. (1) din Legea m. 5112006 a serviciilor

comunitare de utilitdfi publice.

inbazaprevederilor Legii nr.23012006 a serviciului de iluminat public, art. 8, alin. (.1) gi art.

9,

alin. (1) in temeiul dispozijiilor art. 38, alin. (2),litera,d'9i litera,,d" $i alin. (3), litera,,b"
din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, republicatd;

inbazaprevederilor Ordinului Pregedintelui ANRSC m.8612007 pentru aprobarea

Regulamentului cadru de organizare gi funclionare al serviciului de iluminat public ai a

Ordinului Pregedintelui ANRSC nr. 8712007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al

serviciului de iluminat public ,

in temeiul dispoziliilor art. 46, alin (1) din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale,

republicatd;

Adoptam prezenta

HOTARARE:

Art.1- Se aprobb infiinlarea Serviciului de lluminat Public, al comunei Obreja;

Art.2-Se aprobi Regulamentul de organizare gifunclionare al Serviciului de lluminat Public,

alcomunei Obreja , conform Anexei nr.1, care face parte integranti din prezenta hotdr6re;

Art.3 -Se aprobi Caietul de sarcini al Serviciului de lluminat Public, al comunei Obreja,

conform Anexei nr.2, care face parte integranti din prezenta hotl16re;
Art.4.Se aprobi forma de gestiune delegatd a Serviciului de lluminat Public;

Art.5 Prezenta hotdr6re se comunici la :

o I nstitutia Prefectu lu i judelu lui Ca ras-Severin,
oA.N.R.S.C. - Agenlia Teritoriali Deva,
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