
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Nr. înreg. 2502/26.01.2023 

PROIECT 
HOTĂRÂRE NR………./2023 

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de 
întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc  

 
Consiliul local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului 

Târgu Secuiesc privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public – 
activitatea de întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc, 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. f), art.8, art.22 alin.(2) lit.b, art.29 din 
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  

În conformitate cu dispozițiile art.5 –art.10,  art. 16 alin.(1) lit.b și alin.(2) , art. 17, 
art. 20-art. 24 și art. 35  din Legea nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, 

În baza Ordinului nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 
de iluminat public și a Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru 
al serviciului de iluminat public,  

Având în vedere art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și compeltările ulterioare, a H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare,  

Ținând cont de adresa A.N.R.S.C. nr. 966422/18.11.2022, înregistrat la Primăria 
Municipiului Târgu Secuiesc sub nr. 23566/21.11.2022, precum și adresa nr. 
966422/18.01.2023, înregistrat la Primăria Municipiului Târgu Secuiesc sub nr. 
2335/25.01.2023, 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 
ulterioare,  

În temeiul art. 129 alin (2) lit. d, art. 129 alin. (7) lit. n, art.139 alin. (1) și art.196 alin. 
(1) lit.a  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1. – Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 
serviciului de iluminat public - activitatea de întreținere a sistemului de iluminat public în 
Municipiul Târgu Secuiesc conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Art.2. – Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de 
întreținere a sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Secuiesc, prin achiziție 
publică directă, pentru o perioadă de 24 luni.  

 Art.3. - Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public în Municipiul Târgu 
Secuiesc și a Indicatorilor de performanță, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

 Art.4. - Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în Municipiul 
Târgu Secuiesc pentru activitatea de întreținere a sistemului de iluminat public conform 
Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.5. -  Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului în forma 
prevăzută de art. 29 alin.(8) lit.b  din Legea nr. 51/2006 , respectiv contract de  achiziție 
publică de servicii, având ca obiect activitatea de întreținere a sistemului de iluminat 
public în Municipiul Târgu Secuiesc conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.6. -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Municipiului Târgu Secuiesc.  

 

Târgu Secuiesc, la data de 26 ianuarie 2023 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
                        CONTRASEMNEAZĂ         
                    SECRETAR GENERAL                                                        
              TÓTH CSILLA-ENIKŐ 

 

 

 

 

 

 

Iniţiator: Primar Bokor Tiberiu 


