
ROMANIA
JI]DETT]L SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII
CONSILruLLOCAL

H OTARARE

privind aprobarea delegirii prin concesiune a Serviciului Public de truminat al comunei
Cornu Luncii, judeful Suceava, a Studiului de fundamentare a deciziei de ilelegarea a

serviciului Public de Iluminat al comunei Cornu Luncii, judeful Suceava, a
Regulamentului de organizare gi funcfionare aI serviciului de iluminat public, a Caietului

de sarcini, a documetrtatiei de atribuire prin proceduri simplificatii

Consiliul local al comunei Comu Luncii, jude{ul $uceava;
- Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare a d-lui Fron Gheorghe, primarul comunei Cornu Lutcii, jude{ul

Suceav4 inregistrat stb nt. 6776 dn23.08.2021,
- Raportul compartimentului buget finante, din cadrul aparatului de specialitate a1 primarului

comunei Corau Luncii judeful Suceav4 lnregistrat sub m. 6777 din23.O8.202!'
- prevederile art. 3, alin.(l), arL 8 alin. (1), a1in.(3), lit. d)$i lit.h), art. 23 Ei art. 30 alin-(l) din

Legea serviciilor comunitare de utilitii$ publice m. 51/2006, cu modifictuile gi completirile ulterioare;
- prevederile art. 9 alin. (1), art 10 lit.D, art 16 a1in.(1) gi art. 18 alin.(3) din Legea serviciului

de iluminat public tfi.23012006, cu modificirile qi completiirile ulterioare;
- prevederile Ordinului preqedintelui A.N-R-S.C. nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea

Regulamentului - cdru al serviciului public;
- prevederile Ordinului preqedintelui A.N.RS.C. nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea

Caietului de sarcini - cadru al serviciului de iluminat public;
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociall, buget-frnanlg

administrarea domeniului public qi privat al comunei, agricultura, gospoddrire comunald, protectia
mediului qi turism din cadrul Consiliului local irnegistrat sub nr. 6791 din24.08-2021;

in temeiul art. 129, aL\n. (1) $ (a), lit. a), art. 139 alin.(3) lit. a), art.196, alin.(1), lit.a) din
O.U.G. nr. 57 /2019 prfund Codul administrativ, cu modificer e $i completirile ulterioare;

HOTARA$TE:

Art 1. Se aprobd a Studiul de fundamentare a deciziei de delegarea a Serviciului Public de

Iluminat al comunei Comu Luncii, judetul Suceava, conform anexei nr. I carc fac€ parte integanti din
prezenta holir6re;

Art 2. Se aprobtr Regulamentului de organizare qi fimc{ionare al serviciului de iluminat
public, care face parte intrgrantii din prezenta hotiirAre;

Art 3. Se aprobd documentafa de atribuire prin procedura simplificat5, confoon anexei nr, 3
gi draft contract delegare gestiune conform anexei nr. 4 care face parte integranli din prezenta

hotirdre;
Art. 4. Primarul comunei prin aparatul de specialitate va adduce la cunogtinli prevederile

prezentei hotiir6ri.

Preqedinte de gedinti
Ciurll Ion

Cornu Luncii, 24.082021
Nr. 57

al comunei
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