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HOTĂRÂREA NR 16/2021
privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al comunei

Valea Crișului nr 57/2020 privind aprobarea gestiunii delegate a serviciului de
iluminat public în Comuna Valea Crișului

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
întrunit în şedinţa publică ordinară din data 28.01.2021,

analizând expunerea de motive a primarului  comunei  Valea Crişului  privind  aprobarea
modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 57/2020
privind  aprobarea  gestiunii  delegate  a  serviciului  de  iluminat  public  în  Comuna  Valea
Crişului

având în vedere Raportul financiar-contabil, avizul secretarului general al comunei
Valea Crişului, precum şi avizele comisiilor de specialitate, întocmite în acest sens;

luând în considerare:
- Legea nr 230/2006 a serviciului de iluminat public,
- Legea  nr  51/2006  a serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare,
- Ordinul  nr  87/2007  emis  de  Autoritatea  Naţională  de  Reglementare  pentru

Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de iluminat public

- Ordinul  nr  86/2007  emis  de  Autpritatea  Naţională  de  Reglementare  pentru
Serviciile  Publice  de  Gospodărie  Comunală  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  al
serviciului de iluminat public

- dispoziţiile  Legii  nr  98/2016  privind  privind  achiziţiile  publice,  actualizată,  cu
modificările şi completările ulterioare,

-  dispoziţiile art 58 alin (1), art 59 şi art 60 din Legea nr 24/2000 privind normele de
tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare

- Cu  respectarea  dispoziţiilor  art  7  alin  (13)  din  Legea  nr.  52/2003  privind
transparenţa  decizională  în  administraţia  publică,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

- Nota de control încheiată la data de 13 noiembrie 2020, în localitatea Valea Crişului,
judeţul Covasna, cu ocazia verificării modului de respectare a legislaţiei specifice serviciilor
comunitare  de  utilităţi  publice  de  către Autoritatea  Naţională  de  Reglementare  pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin (2) lit ”d”, alin (7) lit ”n”, art. 139 alin (3) şi art.
196 alin (1) lit. a din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:



Art.  1.   Se  aprobă modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Valea
Crişului nr 57/2020 privind aprobarea gestiunii delegate a serviciului de iluminat public în
Comuna Valea Crişului, după cum urmează:

(1) Obiectul Studiului de oportunitate
1. ” întreţinerea sistemului de iluminat public
2. iluminat festiv (iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv)”
(2) Obiectul modelului de contract de delegare a serviciului public

”Obiectul contractului îl constituie realizarea Serviciului  public de iluminat public
pentru urmatoarele activitaţi pe teritoriul U.A.T Valea Crişului:
1. întreţinerea sistemului de iluminat public
2. iluminat festiv (iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv)

Întreţinerea sistemului de iluminat public cuprinde întreţinerea iluminatului cailor
de circulaţie rutiera si pietonala din COMUNA VALEA CRIȘULUI.
Iluminatul  festiv  cuprinde  realizarea  iluminatului  festiv  pentru  sarbatorile  de  iarna  cu
materiale  din  stocul  COMUNEI  VALEA  CRIȘULUI  si  asigurarea  energiei  electrice  cu
ocazia sarbatorilor  si/sau evenimentelor culturale, sportive, religioase etc, organizate sau
sprijinite de COMUNA VALEA CRIȘULUI. Cu ocazia acestor evenimente si sarbatori va fi
asigurat si personal operativ de intervenţie.”

Art.  2.   Se  aprobă completarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Valea
Crişului nr 57/2020 privind aprobarea gestiunii delegate a serviciului de iluminat public în
Comuna Valea Crişului, după cum urmează:

(1) Studiul de oportunitate se completează, după cum urmează:
”3.1 Analiza comparativa privind modul de gestionare a serviciului de iluminat
3.2 Analiza riscurilor – Definire, Cuantificare, Matricea de repartiti
3.3 Analiza comparativa a riscului operare-transferabilitate
Anexa nr 2 – Borderou tarife unitare”

(2) Regulamentul  cadru  al  serviciului  de  iluminat  public,  se  completează,  cu
”ANEXA 1 la regulamentul serviciului de iluminat public”

Art. 3.  Anexele 1,2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr
57/2020 privind aprobarea gestiunii delegate a serviciului de iluminat public în Comuna
Valea Crişului, modificate şi completate conform dispoziţiilor art 1 şi art 2, constituie anexă
la prezenta hotărâre.

Art.  4.  Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  Primarul
comunei  Valea  Crişului  şi  Compartimentul  financiar-contabil  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 28.01.2021
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