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Proiect de hotărâre nr. 195/2021 

pentru modificarea şi completarea hotărârii nr. 10/2018 privind aprobarea înfiinţării, 
organizării, gestionării, exploatării şi monitorizării prestării Serviciului de iluminat 

public al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara 
 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    
         Examinând referatul de aprobare al primarului orasului Hateg nr. 336/101 din 
09.11.2021, prin care se propune modificarea şi completarea hotărârii nr. 10/2018 privind 
aprobarea înfiinţării, organizării, gestionării, exploatării şi monitorizării prestării Serviciului 
de iluminat public al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în scopul respectării legislaţiei 
specifice, pentru organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciului în interesul general al 
colectivităţii locale, ce este prioritar, astfel încât satisfacerea cerinţelor utilizatorilor să fie cât 
mai completă, iar printre obiective să fie şi protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii 
economico-sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, precum şi dezvoltarea durabilă 
a Oraşului Haţeg. 
 Având în vedere: 
a)contractul de finanţare nr. 6430 din 09.02.2021, cod SMIS 126876 ; 

În conformitate cu  prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu 
modificările şi completările ulterioare,  art. 1, alin. (1), alin. (2) lit.f), art.3 alin.(1), art. 4, art. 
6-8 alin. (1), alin. (3) lit.d), lit.d¹), lit. i), art. 9 alin. (1), lit.a), lit. c)-d), art. 22, art. 23 alin. 
alin. (1) lit.a) teza II, lit. b), art. 29, art. 30 alin. (1)  din Legea nr. 51/2006, republicată, 
privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public,  ale Ordinului Preşedintelui 
A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de iluminat 
public, ale Ordinului comun A.N.R.E./A.N.R.S.C. nr.5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea 
Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribute a energiei electrice 
pentru realizarea serviciului de iluminat public; ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin.(7), lit.n),  ale art. 139 
alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), 
art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. I Se aprobă modificarea art. 2 din hotărârea nr. 10/2018 privind aprobarea înfiinţării, 
organizării, gestionării, exploatării şi monitorizării prestării Serviciului de iluminat public al 
Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, care va avea următorul conţinut: 
,,Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de iluminat public  
al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre”. 
Art. II Se aprobă modificarea art. 3 din hotărârea nr. 10/2018 privind aprobarea înfiinţării, 
organizării, gestionării, exploatării şi monitorizării prestării Serviciului de iluminat public al 
Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, care va avea următorul conţinut: 



,,Art. 3 Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al Oraşului Haţeg, 
judeţul Hunedoara, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre”. 
Art. III Se aprobă modificarea art. 4 din hotărârea nr. 10/2018 privind aprobarea înfiinţării, 
organizării, gestionării, exploatării şi monitorizării prestării Serviciului de iluminat public al 
Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, care va avea următorul conţinut: 
,,Art. 4 Se aprobă Studiul de fundamentare pentru delegarea gestiunii Serviciului de iluminat  
public al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre”. 
Art. IV Se aprobă modificarea art. 6 alin. (1) din hotărârea nr. 10/2018 privind aprobarea 
înfiinţării, organizării, gestionării, exploatării şi monitorizării prestării Serviciului de iluminat 
public al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, care va avea următorul conţinut: 
,,Art. 6 (1) Se aprobă contractul cadru de delegare a gestiunii  Serviciului de iluminat  public 
al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre”. 
Art. V Se aprobă completarea hotărârii nr. 10/2018 privind aprobarea înfiinţării, organizării, 
gestionării, exploatării şi monitorizării prestării Serviciului de iluminat public al Oraşului 
Haţeg, judeţul Hunedoara, cu art. 6¹, care va avea următorul conţinut 
,,Art. 6¹ Se aprobă instrucţiunile pentru ofertanţii care participă la procedura de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii  Serviciului de iluminat  public al Oraşului Haţeg, judeţul 
Hunedoara, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre”. 
Art. VI Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. VII Hotărârea nr. 10/2018 privind aprobarea înfiinţării, organizării, gestionării, 
exploatării şi monitorizării prestării Serviciului de iluminat public al Oraşului Haţeg, judeţul 
Hunedoara, şi anexele la aceasta se modifică corespunzător prevederilor art. I-V din prezenta 
hotărâre. 
Art. VIII Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi 
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. IX Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Biroul administrarea domeniului public 
şi privat, Serviciul juridic şi compartimentul achiziţii publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
Art. X Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în 
condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului  Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, 
directiei economice, compartimentului administraţie publică locală, biroului administrarea 
domeniului public şi privat, serviciului juridic, compartimentului achiziţii publice. 
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