
ANUNȚ

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică proiectul de
hotărâre privind ”aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 119/2014 în sensul
actualizării şi revizuirii regulamentului serviciului delegat de iluminat public din
municipiul Constanţa”.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat :
- la sediul Primăriei Municipiului Constanța, str. Mihail Kogălniceanu nr. 28;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de

01.04.2016 (cap. Transparența decizională, subcapitol informare și consultare).

Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic, pe bază de cerere
depusă la sediul Primăriei din str. Mihail Kogălniceanu nr. 28.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, până la data de 14.04.2016, se pot trimite
propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre
supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise în
scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Mihail Kogălniceanu nr.
28;
- prin fax, la nr. 0241/488168;
- prin email, la adresa maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488169,
persoane de contact: Mihaela Pătruțoiu.



ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 2 din HCL nr.119/2014 în sensul actualizării şi

revizuirii regulamentului serviciului delegat de iluminat public din municipiul
Constanţa

Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de
_____________

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal
Făgădău înregistrată sub nr. ………………………. şi referatul de necesitate şi oportunitate
nr. ……………………….. al Direcţiei gospodărire comunală, raportul Comisiei de
specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa şi raportul Comisiei
de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului;

Având în vedere HCL numărul 119/21.05.2014, privind aprobarea Studiului de
oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a
gestiunii serviciului de iluminat public şi Regulamentul serviciului delegat de iluminat
public;

În conformitate cu prevederile:
- Hotărârii nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii prevazute in OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii;
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 230/2006 a Serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinului nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului–cadru al serviciului de
iluminat public;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. c şi art. 115 alin. 1, lit.b din Legea nr.
215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr.119/2014 în sensul actualizării şi
revizuirii regulamentului serviciului delegat de iluminat public din municipiul
Constanța, prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 119/2014 rămân neschimbate.
Art.3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va

comunica prezenta hotărăre Direcţiei patrimoniu, Direcţiei financiare, Direcției
gospodărire comunală, Direcției administrație publică locală, în vederea aducerii la
îndeplinire, precum şi Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de__ consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

CONSTANŢA
NR.________/_________
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