
 
 
 
 
 
 
           
                                        HOTĂRÂREA NR. 63 
                                             DIN 28.05.2019 
   Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat 
public pe raza orașului Pecica, a indicatorilor de performanță, stabilirea formei de gestiune a 
   serviciului de iluminat public, aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat,  
     aprobarea modelului de Contract de delegare a gestiunii și a fișei de date a achiziției 
 
 
Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.05.2019. 
Având în vedere : 
-Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru, 
-Raportul de specialitate al doamnei Luculescu Mariana șef serviciu mediu în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului orașului  Pecica prin care propune aprobarea aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului de iluminat public pe raza orașului Pecica, a indicatorilor de 
performanță,  
- Raportul doamnei Velici Monica administrator public al orașului Pecica prin care propune 
stabilirea formei de gestiune a serviciului de iluminat public, aprobarea caietului de sarcini al 
serviciului de iluminat, aprobarea modelului de contract de delegare a gestiunii și a fișei de date a 
achiziției 
- Prevederile art. 9,10 lit. f din Legea nr. 230/2006 a  serviciului public de iluminat; 
- Prevederile Ordinului nr.87/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public 
de iluminat; 
- Prevederile Legii nr. 51/2006 art. 1 alin.2 lit. f, art.3 alin.1, art. 8 alin.1, art.22 și art. 29, privind 
serviciul de iluminat public,  
-Prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 
-Prevederile Ordinului nr. 87/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
iluminat public, 
-Prevederile Ordinului nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
iluminat public, 
- Prevederile art. 36(6), 14 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificări, a administraţiei 
publice locale; 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica ; 
- Votul « pentru » a 16  din cei 16 consilieri în funcţie, fiind prezenţi 16  consilieri ; 
 
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001- republicată, cu modificări privind administraţia publică 
locală,                                                  
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.Se aprobă  Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public pe raza 
orașului Pecica și indicatorii de performanță  conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Se stabilește modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat public ca fiind gestiunea 
delegate prin concesiune. 

ROMÂNIA 
 ORAŞULUI  PECICA 

 
 

ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633 
 



Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini al  serviciului de iluminat, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se aprobă  modelul de Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, 
conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Se aprobă fișei de date a achiziției, conform anexei nr. 4  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 
Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează doamna Luculescu Mariana  şi se 
comunică cu: 
    -Instituția Prefectului  judeţul Arad, Serviciul juridic și contencios administrativ. 
    -Doamna Luculescu Mariana, șef Serviciul Protecția Mediului U.A.T. Pecica. 
    -Doamna Velici Monica, administrator public al orașului Pecica. 
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