
CONSILIUL LOCAL CĂPLENI                                                      
JUDEŢUL SATU MARE

Proiect de  Hotărâre Nr.11/2020
privind infiintarea Serviciului local de iluminat public al Comunei Căpleni

          Consiliul local al comunei Căpleni,  judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de  ,

          Având în vedere:
 referatul de aprobare nr.11/19.06.2020 al primarului comunei Căpleni,
 raportul  nr.35/19.06.2020 al  compartimentului  de resort  din cadrul aparatului  de specialitate  al

primarului,
 avizul comisiei de specialitate al consiliului local – juridic,
În baza prevederilor:

- Art.1  alin.(1)  si  Art.8.  alin.(1)  din Legea  Nr.51/2006  a  serviciilor  comunitare  de  utilitati  publice,
rerepublicată,  cu modificările şi completările ulterioare
-  Art.8, alin.(1) din Legea Nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, 
- Art.4  alin.(1)  si  Art.7  alin.(1)  din Ordinul  Nr.86/2007  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  al
serviciului de iluminat public, emis de Presedintelui ANRSC, 
-  Art.2  din Ordinul  Nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului  de sarcini-cadru al  serviciului  de iluminat
public, emis de Presedintelui ANRSC, 
            În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.lit.”d” alin.(7) lit.”n”, art.139,  art.196 alin.(1) lit.”a”  din
Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1- Se aproba infiintarea Serviciului local de iluminat public al Comunei Căpleni.
Art.2- Se aproba Regulamentul de Organizare si functionare a Serviciului  de Iluminat Public al Comunei 

Căpleni, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3- Se aproba Caietul de sarcini privind de iluminatul public,conform Anexei nr.2, care face parte  

integranta din prezenta hotarare.
Art.4- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul și   secretarul comunei 

Căpleni.
Art.5 -Prezenta se comunică cu:

 Primarul comunei Căpleni,
 Instituţia Prefectului- judeţul Satu Mare,
 se afișează pe panoul de afișaj al primăriei comunei.

Iniţiator Avizat
   Mosdoczi Vilhelm                 Csizmar Erika

        Primarul comunei Căpleni                Secretar  general



COMUNA CĂPLENI
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI
Nr.11/19.06.2020.-

Referat de aprobare
la Proiectul de Hotărâre Nr.11/2020

privind infiintarea Serviciului local de iluminat public al Comunei Căpleni

Mosdóczi Vilhelm, primarul comunei Căpleni, judeţul Satu Mare,
    

Legea Nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice stabileste cadrul juridic si institutional
unitar,  obiectivele,  competentele,  atributiile  si  instrumentele  specifice  necesare  infiintarii,  organizarii,
gestionarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii reglementate a serviciilor
comunitare de utilitati publice. 

Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii, in tot ceea ce
priveste infiintarea, organizarea, gestionarea si functionarea serviciilor de utilitati publice, precum si in
ceea  ce  priveste  crearea,  dezvoltarea,  modernizarea,  reabilitarea  si  exploatarea  bunurilor  proprietate
publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilitati publice.

Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de 
iluminat public la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si infiintarea, dezvoltarea, 
modernizarea, administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intra in competenta exclusiva a 
autoritatilor administratiei publice locale, conform  Legii Nr.230/2006 a serviciului de iluminat public.

Infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de 
iluminat public la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si infiintarea, dezvoltarea, 
modernizarea, administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intra in competenta exclusiva a 
autoritatilor administratiei publice locale, conform Art.4 alin.(1) si  din Ordinul Nr.86/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, emis de Presedintelui ANRSC.

Serviciul de iluminat public se poate organiza la nivelul tuturor localitatilor urbane sau rurale, 
indiferent de marimea si gradul de dezvoltare economico-sociala a acestora, care dispun sau infiinteaza un
sistem de iluminat public.

Caietele de sarcini se vor intocmi in concordanta cu necesitatile obiective ale autoritatii 
administratiei publice locale sau ale asociatiei de dezvoltare comunitara, dupa caz, cu respectarea in 
totalitate a regulilor de baza precizate in caietul de sarcini-cadru si in Regulamentul-cadru al serviciului de
iluminat public.
Caietele de sarcini vor fi supuse aprobarii consiliilor locale........., conform Art.2 din Ordinul Nr.87/2007 
pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, emis de Presedintelui 
ANRSC
              În conformitate prevederile   art.136 alin.(8),  lit.”a” din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  prezint spre analizare şi aprobare 
Consiliului Local Căpleni, proiectul de hotărâre privind infiintarea Serviciului local de iluminat public al 
Comunei Căpleni

                                                                                 Căpleni, 19 iunie 2020.-

PRIMAR
Mosdóczi Vilhelm



Primăria comunei Căpleni
Nr.35/19.06.2020 

Raportul Compartimentului de specialitate
la Proiectul de Hotărâre Nr.11/2020 

privind infiintarea Serviciului local de iluminat public al Comunei Căpleni
    
               Subsemnata Csizmar Erika, secretar al UAT comuna Căpleni, am întocmit prezentul referat de 
specialitate privind  infiintarea Serviciului local de iluminat public al Comunei Căpleni.

Potrivit prevederilor:
 Art.1  alin.(1)  din Legea  Nr.51/2006  a  serviciilor  comunitare  de  utilitati  publice,  rerepublicată,   cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  - stabileste  cadrul  juridic  si  institutional  unitar,  obiectivele,
competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, gestionarii, finantarii,
exploatarii, monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii reglementate a serviciilor comunitare de utilitati
publice si
Art.8. Alin.(1) Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii, in tot
ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea si functionarea serviciilor de utilitati publice, precum
si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea si exploatarea bunurilor proprietate
publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilitati publice.

Art.8, alin.(1) din Legea Nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, prevede ca Infiintarea, organizarea,
coordonarea,  monitorizarea si  controlul  functionarii  serviciului  de iluminat  public  la nivelul  unitatilor
administrativ-teritoriale,  precum si  infiintarea,  dezvoltarea,  modernizarea,  administrarea  si  exploatarea
sistemelor de iluminat public intra in competenta exclusiva a autoritatilor administratiei publice locale.

Art.4 alin.(1) si  din Ordinul Nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat
public, emis de Presedintelui ANRSC
(1) Infiintarea, organizarea,  coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului de iluminat
public  la  nivelul  unitatilor  administrativ-teritoriale,  precum  si  infiintarea,  dezvoltarea,  modernizarea,
administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intra in competenta exclusiva a autoritatilor
administratiei publice locale.

Art.7 alin.(1)1) Serviciul de iluminat public se poate organiza la nivelul tuturor localitatilor urbane sau
rurale,  indiferent  de  marimea  si  gradul  de  dezvoltare  economico-sociala  a  acestora,  care  dispun  sau
infiinteaza un sistem de iluminat public.
Art.2 din Ordinul Nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public,
emis de Presedintelui ANRSC, 
Art.  2.  -  (1) Caietele  de sarcini  se vor intocmi  in concordanta  cu necesitatile  obiective ale  autoritatii
administratiei  publice  locale  sau ale  asociatiei  de  dezvoltare  comunitara,  dupa caz,  cu  respectarea  in
totalitate a regulilor de baza precizate in caietul de sarcini-cadru si in Regulamentul-cadru al serviciului de
iluminat public.

   (2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobarii consiliilor locale.........

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei, luând în considerare cele prezentate și
dispozițiile art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul  administrativ,  propun  Consiliului  local  aprobarea  Proiectului  de  hotărâre  privind  infiintarea
Serviciului local de iluminat public al Comunei Căpleni

Secretar  
Csizmar Erika
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