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HOTĂRÂREA Nr.7 DIN 30.01.2018                                      

privind aprobarea regulamentului  

serviciului de iluminat public si a caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din comuna 

BAHNA  

 

      Consiliul Local al Comunei BAHNA  în şedinţa ordinară din data de 30.01.2018 

     Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 197/29.01.2018 a primarului Comunei BAHNA  privind privind 

aprobarea privind aprobarea regulamentului serviciului de iluminat public din comuna BAHNA 

- Raportul de specialitate nr. 198/29.01.2018 al Secretarului Comunei BAHNA,  

- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate al Consiliului Local BAHNA întrunite în ședință 

comună; 

Luând în considerare: 

- Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 86 din 20 martie  2007 pentru 

aprobarea regulamentului cadru a serviciului de iluminat public; 

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 / 2006, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Legea serviciului de iluminat public nr. 230 / 2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 98/2016 privind achizițiile publice 

- dispozițiile art. 36 pct. 1 si pct. 2 lit. d, pct. 6 lit. a, pct. 14 din din Legea administrației publice 

locale nr.215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

     În temeiul art. 45 pct. 1 si pct. 6 și art. 49 pct.1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215 / 

2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

HOTĂREȘTE : 

 

     Art.1. Se aproba infiintarea serviciului de iluminat public al comunei Bahna incepand cu data de 

01.02.2018. 

    Art.2. Se aprobă Regulamentul Serviciului de Iluminat Public în comuna BAHNA, potrivit anexei 

nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini al  Serviciului de Iluminat Public în comuna BAHNA, potrivit 

anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

     Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei BAHNA. 

     Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor interesate. 
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