JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 18/2019

privind aprobarea modificării Caietului de sarcini
privind serviciul de iluminat pubic a localităților comunei Vetiș
Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în ședință ordinară în data de 29 martie 2019,
Luând act de proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Vetiș nr.
3.559/26.03.2019, în calitate de iniţiator și de rapoartele compartimentului de specialitate al primăriei
nr. 3.560/26.03.2019 și al comisiei de specialitate al consiliului local nr. 3968 /29.03.2019,
Analizând Caietul de sarcini și Contractul cadru pentru concesionarea prin gestiune delegată a
serviciului de iluminat public a localităţilor comunei Vetiș, aprobate prin Hotărârea consiliului local al
comunei Vetiș nr. 54 din 28 noiembrie 2018,
În baza :
- prevederilor Legii nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederilor Legii nr. 230/2006, a serviciului de iluminat public;
- prevederilor Ordinului nr. 5/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea
infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat
public;
- prevederilor Ordinului nr. 8/2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandări privind
achiziţionarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare şi echipamente şi servicii pentru
iluminatul public, prin licitaţie publică, pe bază de criterii de eficienţă energetică;
- prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,
actualizată
- prevederilor H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, actualizată,
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. (a) pct. 14 şi art. 45 alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia public locală, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă Caietul de sarcini al delegării gestionării serviciului de iluminat public
a localităților comunei Vetiș, prezentat în Anexa nr. I, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință public prin afișare și postare pe pagina web
oficială a comunei Vetiș și se comunică :
- Primarului comunei Vetiș;
- Instituţiei Prefectului judeţul Satu Mare.
Art.3 Prezenta hotărâre abrogă art. 4 din HCL Vetiş nr. 54/2018 privind aprobarea Studiului de
oportunitate a delegării serviciului, a Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de
sarcini și a Contractului-cadru privind serviciului de iluminat pubic a localităților comunei Vetiș
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Contrasemnez,
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Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificatăşicompletată.
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