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 HOTĂRÂRE  

privind aprobarea studiului de oportunitate privind înființarea serviciului de iluminat 
public în comuna Roseți, județul Călărași, a regulamentului de organizare și funcționare, 

a caietului de sarcini, a indicatorilor de performanță  precum și stabilirea formei de 
gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Roseți, județul Călărași 

 
 
 

         Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 30 Mai 2018, 
           Având în vedere : 
-Nota de fundamentare a primarului comunei Roseți înregistrată cu nr. 3867/30.05.2018, 
-Adresa ANRSC nr. 513038/07.12.2017 privitoare la analiza stării actuale privind modul 

de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul comunei Roseti, judetul 
Călărași, 

-Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, 
cu modificările si completarile ulterioare, 

-Prevederile Ordinului ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al 
serviciului de iluminat public, 

-Prevederile Ordinului ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al 
serviciului de iluminat public, 

-Prevederile H.C.L nr. 19/30.05.2018 privind alegerea președintelui de sedință, 
-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, 
-Avizul favorabil înregistrat cu nr. 3786/2018 al comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Roseți, 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2006, legea serviciului de iluminat public, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) si d) si alin.6 lit.a)  pct . 14, art.45, alin.(1) şi 

art.115 alin.(1), lit.b)  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,Consiliul Local al comunei Roseți,adoptă următoarea  

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 
Art. 1. Se aprobă studiul de oprotunitate privind înființarea serviciului de iluminat public în 
comuna Roseți, județul Călărași, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art. 2.Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public in 
comuna Roseti, judetul Călărași, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art. 3. Se aprobă indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat public din comuna 
Roseți,județul Călărași, conform anexei  la regulamentul  de organizare si functionare, anexă ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Se aprobă caietul de sarcini în vederea stabilirii condițtiilor specifice de desfășurare a 
serviciului de iluminat public in comuna Roseti, judetul Călărași , conform anexei nr. 3 ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 5. Se aprobă ca formă de gestiune a serviciului de iluminat public in comuna Roseți, județul 
Călărași, gestiunea delegată. 
Art. 6.Se împuternicește primarul comunei Roseti în vederea asigurării procedurilor legale  
necesare delegării serviciului de iluminat public de la nivelul comunei Roseți, județul Călărași, 
prin intermediul aparatului de specialitate. 
                          - Secretarul comunei  Roseţi, va asigura comunicarea prezentei, persoanelor şi 
autorităţilor interesate, conform legii. 
 
 
 
 
  Preşedinte de şedinţă,                                                                                 Contrasemnează,                                         

Aurel NUȚU                                                                                            Secretarul  comunei  
 Lavinia TĂNASE 

 
 
 
 
 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abtineri: ___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.24 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi,30.05.2018 

 
  


