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ROMANIA 
JUDETUL GALAȚI 
COMUNA  LIESTI 
CONSILIUL LOCAL   
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea înființării și organizării serviciului de iluminat public în  comuna Liesti, județul 

Galați; 
 

......................., Primarul comunei Liesti, judetul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:  ________ din ___________ 

 

Consiliul local al comunei Liesti , județul Galați, intrunit in sedinta ordinara in data de 
______________ 
  Având în vedere Referatul de aprobare a domnului .................., Primarul comunei Liesti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. .... din ...........; 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Liesti , judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. ...... din 

..............; 
Având în vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr..................; 
Având în vedere prevederile art.8, art.16 alin.(1) lit.„a” și alin.(2), art.17 alin.(2) și art.19 

din Legea nr.230/2006, a serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) si art. 8 alin. (1) și ale prevederile art. 29, alin. 

(8) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificările și completarile 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.22 alin.(2) lit.„b” și alin.(3), art.29 alin (8) , lit. „b” si alin. 
(9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin  
Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007; 

Având în vedere Caietul de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin  
Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007; 
       Având în vedere prevederile art.129 alin.(2), lit. „d”, alin.(3), lit. „e”, alin.(6), lit. „a”, alin.(7), 
lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
       In baza art.139, alin (3) și art.196, alin. (1), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
  

HOTARASTE : 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă Studiul de oportunitate pentru inființarea Serviciului de iluminat 
public în Comuna Liesti, județul Galați, conform anexei nr. 2., care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă gestiunea delegată prin achiziție directă, ca modalitate de gestiune a 
Serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere a sistemului de iluminat public, 

precum și iluminatul festiv (iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv) în Comuna Liesti, 
județul Galați, conform studiului de oportunitate din anexa nr.2, la prezenta hotărâre. 

(3)Se aprobă înființarea Serviciului de iluminat public în Comuna Liesti, județul Galați 
pentru activitățile de întreținere a sistemului de iluminat public, precum și iluminatul festiv 

(iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv) în comuna Liesti, județul Galați. 
 
Art. 2. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat 

public al Comunei Liesti, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art. 3. –Se aprobă Caietul de sarcini a Serviciului de iluminat public al Comunei Liesti, 
județul Galați, conform anexei nr. 3., care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 
Art. 4. – Se aprobă încheierea contractului pentru realizarea serviciului de iluminat public, 

din comuna Liesti, judeţul Galați, prin procedura “achiziţie directă”, în temeiul art. 29 alin (8) , lit. 
b) si alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, coroborat cu art. 7, 
alin. (5) din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.   

 
Art. 5.- Achiziţia directă de servicii, respectiv activitatea de iluminat public, din comuna 

Liesti, judeţul Galați, se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publică de servicii, 

conform formei din Anexa nr.4., între U.A.T. Comuna Liesti, judeţul Galați în calitate de 
delegatar/achizitor şi o societate de profil care deţine atestat de la ANRE, în calitate de 
delegat/operator. In termen de 90 zile de la semnarea contractului, societatea desemnată în 
urma procedurii, îi revine obligația obținerii licenței de la A.N.R.S.C. conform art. 49 alin. (3) din 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicata şi modificată; 

 
Art. 6.-  Valoarea contractului nu va depăși suma de 135.060 lei fara TVA. și se va 

încheia pe durata  de un an ;  

Art. 7.- Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 8.- Se aprobă mandatarea domnului ................ în calitate de primar al comunei 

Liești, județul Galați pentru semnarea contractului cu operatorul desemnat, având ca obiect 

realizarea activităţii iluminat public;  
 

Art. 9.- Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul Comunei Liesti , județul Galați. 

 

Art. 10.- Secretarul general al comunei Liesti, județul Galați, va asigura comunicarea şi 
aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri. 
 

 
 

INIȚIATOR, 
 

       PRIMAR, 
 

  Iulian BOȚ,      
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                                             REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea înființării și organizării  

serviciului de iluminat public în  comuna Liesti, județul Galați  

 

 

 
Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune aprobarea înființării și organizării serviciului de 

iluminat public în  comuna Liesti, județul Galați 

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, sub 

reglementarea, conducerea, monitorizarea şi controlul Administrației Publice Locale a Comunei Liesti, 

reprezentând o parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a acestei unități administrativ-

teritoriale.  

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public al Comunei Liesti, 

astfel cum e redactat in continutul anexei nr. 1, va asigura conditiile prestării unor servicii de calitate. 

Intrucât legislația impune inființarea unui serviciu distinct, care se exploata prin gestiune delegată, 

s-a optat pentru această soluție legală. 

 Caietul de sarcini a Serviciului de iluminat public al Comunei Liesti, este prevăzut in   anexai nr. 

3. 

 Incheierea contractului pentru realizarea serviciului de iluminat public, se va face în SICAP, prin  

procedura “achiziţie directă”, în temeiul art. 29 alin (8) , lit. b) si alin. (9) din Legea serviciilor comunitare 

de utilitati publice nr.51/2006, coroborat cu art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare 

 Nu in ultimul rând trebuie menționat că în urma controlului ANRSC, ni s-a trasat ca măsură, 

înființarea acestui serviciu. 

Consiliul local urmează a analiza și hotărî asupra prezentului proiect de hotărâre. 

 

                  P R I M A R 

                                                         BOT  IULIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEŞTI 

PRIMAR 

 

 

 

 

  Nr:    
Comuna  Lieşti, nr. 2095, judeţul Galaţi, CP807180, 

Tel:0236.821.020, Fax:0236.821.006 

e-mail:p807180l@yahoo.com, primarialiesti@gmail.com 

www.primaria-liesti.ro 
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                                    RAPORT DE SPECIALITATE   
 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea înființării și organizării  

serviciului de iluminat public în  comuna Liesti, județul Galați 

 

Proiectul  de hotărâre este întocmit cu respectarea dispozițiilor legale în 

materie. 

   S-au avut în vedere următoarele temeiuri juridice: 

- art.8, art.16 alin.(1) lit.„a” și alin.(2), art.17 alin.(2) și art.19 din Legea 

nr.230/2006, a serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 3 alin. (1) si art. 8 alin. (1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) din Legea 

serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificările și completarile 

ulterioare; 

- art.22 alin.(2) lit.„b” și alin.(3), art.29 alin (8) , lit. „b” si alin. (9) din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin  

Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007; 

- Caietul de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin  

Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007; 

       S-a optat pentru gestiunea delegată prin achiziție directă, ca modalitate de 

gestiune a Serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere a 

sistemului de iluminat public, precum și iluminatul festiv (iluminat ornamental, 

iluminat ornamental-festiv) în Comuna Liesti, județul Galați. 

 

          In temeiul dispozițiilor art. 361 alin. (2), art. 129 alin. (2) lit. lit. „d”, 

alin.(3), lit. „e”, alin.(6), lit. „a”, alin.(7), lit. „n” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, este de competența Consiliului local ca în ședință, să analizeze şi să aprobe 

prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

  Consilier juridic 

 Lupea Alina Anisoara 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

COMUNA LIEŞTI 

PRIMAR 

Compartimnet financiar contabil 

 

 

 

 

 

 

Nr :  
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