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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de iluminat 

public al comunei Cozma, aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului 

de iluminat public al comunei Cozma și delegarea acestuia către un operator autorizat, 

precum și aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de iluminat public 

 

 

Ormenișan Petru-Primarul comunei Cozma, județul Mureș, 

 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 1708/23.09.2019 a Primarului comunei Cozma si Raportul de 

specialitate nr. 1708/1/23.09.2019  cu privire la necesitatea aprobării Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului de iluminat public al comunei Cozma, aprobarea Studiului 

de oportunitate privind delegarea serviciului de iluminat public al comunei Cozma și delegarea 

acestuia către un operator autorizat și aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului 

de iluminat public; 

 Prevederile Legii nr.51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 230/2006, Legea serviciului de iluminat public; 

 Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public a localităţilor aprobat prin Ordinul 

nr.86/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice;   

 Ordinul nr.87/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciilor de iluminat 

public; 
  

În conformitate cu prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit. d), alin.6 lit. a) pct.14, din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 7 din 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

În temeiul art. 139  alin. 1  și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Hotărăște: 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat 

public al comunei Cozma conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului de iluminat 

public al comunei Cozma, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.3 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Cozma 

către un operator autorizat selectat prin procedură de achiziţie publică de servicii, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
 

Art.4 Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea serviciului public de iluminat 

public al comunei Cozma, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 

Art.5 - De executarea prezentei hotărâri  se încredințează primarul comunei Cozma și 

Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, Achiziții Publice  din cadrul Primăriei 

comunei Cozma, urmând ca hotărârea să fie înaintată, prin grija secretarului comunei, Instituţiei 

Prefectului-Județul Mureș,  primarului comunei, Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite 

și Taxe, responsabilului Achiziții Publice și tuturor persoanelor interesate, prin afișare. 

 

Inițiator 

Primar 

Ormenișan Petru 


