ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTÂRÂRE
-Privind gestiunea directă a serviciului de iluminat public al comunei.
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 25.10.2007, având în vedere
art. 16 alin. (2) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
referatul nr. 200/22.09.2007, întocmit de secretarul comunei;
referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activitaţi Economico-Financiare,
înregistrat la nr. 200/22.09.2007;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
H.G. nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Legea nr. 157/2005, pentru ratificarea Tratatului dintre state membre ale Uniunii Europene şi
Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la
Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005;
Ordinul A.N.R.S.P.G.C. nr. 86/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
iluminat public;
Ordinul A.N.R.S.P.G.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului
de iluminat public;
Ordinul A.N.R.D.E. nr. 93/2007, pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea
infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de
iluminat public;
art. 36 alin (6) lit a) pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1.-Se aprobă organizarea şi funcţionarea serviciului de iluminat public al comunei
prin modalitatea gestiunii directe.
Art.2.-Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, Aştefanei Mihai
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