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CONSILIUL LOCAL 

 

-HOTARARE- 

Privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de iluminat public la 

nivelul comunei Costestii din Vale , indicatorii de performanta , Caietul de 

Sarcini si Studiu de oportunitate privind alegerea formei de gestiune pentru 

serviciul public de iluminat al comunei Costestii din Vale  

 

     Consiliul local al comunei Costestii din Vale , judet Dambovita , intrunit in sedinta 

extraordinara in data de 17.07.2021 ; 

     Avand in vedere : 

Raportul de specialitate nr. 6957/16.07.2021 , al Compartimentului de urbanism ; 

Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Costestii 

din Vale ; 

Nota de control nr. 903930/11.03.2021 incheiata de Autoritatea Nationala de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice ; 

In baza prevederilor Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public , cu modificarile 

si completarile ulterioare si a prevederilor art.1 , alin.(1) , alin.(2) , lit. f) , art. 3 , alin.(1) 

si art. 8 alin.(1) , art. 22 si art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 

publice , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Prevederile Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru 

Serviciile de Gospodarire Comunala nr. m86/2007 pentru aprobarea Regulamentului 

cadru de organizare si functionare al serviciului de iluminat public ; 

Prevederile Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru 

Serviciile de Gospodarire Comunala nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de Sarcini 

cadru al serviciului de iluminat public , Ordinul comun al Presedintelui Autoritatii 

Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei /Autoritatii Nationale de Reglementare 

pentru Serviciile de Gospodarire Comunala nr. 5/93/2007 pentru aprobarea Contractului 

– cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru 

realizarea serviciului de iluminat public ; 

In temeiul prevederilor art. 129 , alin.(2) , lit.d) , alin.(3) , lit. e) , alin.(6) , lit. a) , alin.(7) 

lit. n), art. 139 , alin.(1) , art. 196 , alin.(1) , lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

 

HOTARASTE 

 

     Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de iluminat 

public al comunei Costestii din Vale , precum si indicatorii de performanta ,  conform 

anexei nr. 1 , care face parte integranta din prezenta hotarare . 

     Art.2. – Se aproba Caietul de Sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei 

Costestii din Vale, conform anexei nr. 2,care face parte integranta din prezenta hotarare. 



     Art.3. – Se aproba Studiul de Oportunitate privind stabilirea modalitatii de gestiune a 

serviciului de iluminat public al comunei Costestii din Vale . 

     Art.4. – Se aproba gestiunea delegata ca modalitate  de gestiune a serviciului de 

iluminat public al comunei Costestii din Vale . 

     Art.5. – Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului general al UAT 

Costestii din Vale primarului comunei Costestii din Vale , precum si Institutiei Prefectului 

– Judetul Dambovita . 

 
 
 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA , 

                 Iamandi Tudorel                             
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