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HOTĂRÂRE 

Nr. 94 din 7.10.2022 

Pentru modificarea și completarea prevederilor H.C.L. 91/25.10.2021 privind înființarea 

Serviciului de iluminat public al comunei Săbăoani 

și alegerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Săbăoani. 

 

 Consiliul local al comunei Săbăoani, județul Neamț. 

 Având în vedere: 

 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3), lit. e), alin. (6) lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 1 alin (2), lit. f), art. 2 lit. e) și g), art. 3, art. 8 alin (3) lit. d), lit. d¹, lit. i), 

art. 22 alin (1), alin. (2), lit. b și alin (4), art. 23, alin (1), lit. b, art. 24 și art. 29 din Legea 

nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune 

de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiune de 

servicii;  

 Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Prevederile HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului – cadru 

din Lg. Nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile din Ordinul ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public; 

 Prevederile din Ordinul ANRSC nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de iluminat public; 

 Prevederile din Ordinul ANRSC nr. 87/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - 

cadru al serviciului de iluminat public; 

 Prevederile din Ordinul ANRSC nr. 5/93/2007 privind aprobarea Contractului – cadru 

privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru 

realizarea serviciului de iluminat public; 



 Prevederile HCL nr. 52/05.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la 

obiectul de investiție și a proiectului tehnic „Modernizare rețea de iluminat public stradal 

în sat Săbăoani, județul Neamț”; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) și alin. (3), lit. d și lit. h, coroborat cu art. 196, 

alin. (1), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare. 

 

Consiliul local al Comunei Săbăoani hotărăște: 

 

Art. 1. Modifică prevederile art. 5 alin. 2 al H.C.L. 91/25.10.2021 în sensul că va avea 

următorul text: ”Se împuternicește Primarul comunei Săbăoani, d-nul Florin VÎRGĂ, să semneze 

în numele și pentru comuna Săbăoani, județul Neamț, contractul de delegare a gestiunii 

Serviciului de iluminat public din comuna Săbăoani, județul Neamț prin achiziție publică de 

servicii”; 

Art. 2. Modifică prevederile art. 6 al H.C.L 91/25.10.2021 în sensul că va avea următorul 

text:” Durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al comunei 

Săbăoani, județul Neamț, este de 3 ani”; 

          Art. 3. Se completează prevederile H.C.L. 91/25.10.2021 cu art. 7 care va avea urmatorul 

text ”Se aprobă caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public, din comuna Săbăoani, 

conform anexei, anexa ce face parte integrantă din ea”; 

Art. 4. Se completează prevederile H.C.L 91/25.10.2021 cu art.8 care va avea următorul 

text:”Se aprobă proiectul de contract de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public din 

comuna Săbăoani, județul Neamț, prin achiziție publică de servicii conform anexei 2, anexa ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre”; 

Art. 5. Se renumerotează art. 7 al H.C.L. 91/25.10.2021 care va deveni art.9 al hotărârii. 

Art. 6. De aducerea la indeplinire a prezentei raspunde primarul comunei și secretarul 

general al comunei prin comunicarea prezentei autorităţilor şi persoanelor în cauză.  

 

 

 

  

                          Președinte de ședință, 

  Contrasemnează,                                        CONSILIER LOCAL, 

        SECRETAR GENERAL,                                                     SANDĂR ROMINA-NATALIA 

       EC. ROBU MARICICA 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ”pentru”, 0 ”impotrivă” 3 ”abțineri” fiind 

prezenți  17 consilieri locali din totalul de 17consilieri. 

 


