
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 70/2019 
pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de 
iluminat public și a Regulamentului serviciului de iluminat public din municipiul Târgu 

Secuiesc 
 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
               Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului privind aprobarea 
Caietului de sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public și a 
Regulamentului  serviciului de iluminat public din municipiul Târgu Secuiesc, 
                Luând în considerare H.C.L Târgu Secuiesc nr.110/ 14 decembrie 2017 pentru 
aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de iluminat public din 
municipiul Târgu Secuiesc ,                

      Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. f., art 8 alin. (3) lit. d,  art. 22 alin.(1), 
alin.(2) lit.b. și alin.(4), art.30 din Legea nr. 51/2006 privind  serviciile comunitare de utilități 
publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, si ale prevederilor art.16 alin.(1) 
lit.b și alin(2), art.18  din Legea nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu 
modificările și completările ulterioare,   

 În baza prevederilor Legii achizitiilor publice nr 98/2016, cu modificările și completările 
ulterioare,  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d. coroborat cu art.129 alin.(7) lit.n, ale art. 
139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art. 1. –  Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de 
iluminat public și  Regulamentul serviciului de iluminat public din municipiul Târgu Secuiesc, 
conform anexei, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

Art. 2. – Se aprobă ca modalitate de delegare al serviciului de iluminat public din 
municipiul Târgu Secuiesc, procedura de licitație publică deschisă. 

      Art.3. - Cu aducere la îndeplinire  a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 

  
 Târgu Secuiesc, la 18 iulie 2019 
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