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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
NR. 56

privind stabilirea modalității de gestiune a  serviciului de iluminat public în comuna 
Unirea, județul Brăila

Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 30.06.2021

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Comunei Unirea, Raportul de
specialitate nr. 2595/14.06.2021 al Compartimentului Cadastru si Agricultura al Comunei Unirea,
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Unirea,

În baza prevederilor Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și 
completările ulterioare, și a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3  lit. „f”, art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. 
(1), art. 22 și art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale de 
Reglementare pentru Serviciile de Gospodărie Comunală nr. 86/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, cele ale 
Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile de Gospodărie 
Comunală nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de iluminat public, 
Ordinul comun al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei / 
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile de Gospodărie Comunală nr. 5/93/2007 
pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a 
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public,

Ținând cont de prevederile art. 22 din Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În 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 Ordonanță de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat 
public al Comunei Unirea, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. – Se aprobă Caietul de sarcini a Serviciului de iluminat public al Comunei 
Unirea, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin achizitie 
directă a Serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere și reparații a 
sistemului de iluminat public precum și verificarea / repararea, montarea / demontarea 
ornamentelor de sărbători în Comunei Unirea, conform anexei nr. 3, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se aprobă modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat public pentru 
activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea / 
repararea, montarea / demontarea ornamentelor de sărbători în Comunei Unirea, ca fiind 
gestiunea delegată prin achiziție directă. 

Art. 5. – Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii Serviciului de 
iluminat public pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, 
precum și verificarea / repararea, montarea / demontarea ornamentelor de sărbători în 
Comunei Unirea, conform anexei nr. 4., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 6. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
PrimarulComunei Unirea.

Art.7 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoştinţa publică prin grija 
secretarului general al comunei.
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