
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA BLEJESTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI 

HOTĂRÂRE 

Privind: înființarea Serviciului de iluminat public al Comunei Blejesti, 
respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Serviciului de iluminat public la nivelul 
Comunei Blejesti  și alegerea formei de gestiune a Serviciului 
de iluminat public al Comunei Blejesti  

Consiliul Local al Comunei Blejesti , întrunit în şedinţă ordinara ,având în vedere: 

-  Referatul de aprobare nr. 4764/27.06.2022 al Primarului Comunei Blejesti ,  

- Raportul de specialitate nr. 4768/27.06.2022 al secretarului general al UAT si al 

consilierului de achizitii publice,  

- prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- prevederile  art. 1 alin. (1), alin. (2) lit. f), art. 3 alin. (1) și art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. 

d), d^1), lit. i), art. 22 și art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- 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, 

- prevederile art.129 alin. (1), alin.(2), lit. d), alin.(3), lit. e), alin.(6), lit. a), alin.(7), lit. n), 

art.139 alin (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă înființarea Serviciului de iluminat public al Comunei Blejesti pentru 

activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, precum și verificarea / 

repararea, montarea / demontarea ornamentelor de sărbători. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de iluminat 

public al Comunei Blejesti, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 



Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al Comunei 

Blejesti, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. 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 Blejesti, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. 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 Blejesti , 

ca fiind gestiunea delegată prin achiziție directa. 

Art. 6. Se aprobă contractul 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 Blejesti, 

conform Anexei nr. 4, (contract de prestari servicii) care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. Durata contractului este de 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, 

încheiat între părți. 

Art. 7. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul Comunei Blejesti. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului 

Comunei Blejesti şi Instituţiei Prefectului Teleorman, în condiţiile şi termenele prevăzute de 

lege. 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     

CONTRASEMNEAZĂ 

                    CONSILIER,                                                           SECRETAR GENERAL 

UAT, 

             MIHAILA IULICA                                                           BURCEA ADRIANA  

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local Blejesti   

Nr. 49 din 29.09.2022 

 

Adoptata azi 29.09.2022 , in cadrul sedintei ordinare a CL Blejesti , cu un numar de 12 voturi PENTRU , -

voturi IMPOTRIVA , -voturi ABTINERI , din totalul de 13 consilieri locali in functie, din care prezenti 12 


