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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  19  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.313 

privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de 

iluminat public al Municipiului Husi, județul Vaslui, a 
studiului de fundamentare  a deciziei de delegare a 
Serviciului Public de Iluminat al Municipiului Husi, 

Judetul Vaslui, a Regulamentului de Organizare și 
funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului 
de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura 
simplificata 

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

            Având în vedere: 

• Referatul  Biroului Tehnic nr. 26048 din 21.10.2021  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.  26049 

din 21.10.2021  privind aprobarea delegarii prin concesiune a  

Serviciului de iluminat public al Municipiului Husi,  

județul Vaslui, a studiului de fundamentare, a deciziei 
de delegare a Serviciului Public de Iluminat al 
Municipiului Husi, Judetul Vaslui,  a Regulamentului 

de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat 
public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de 
atribuire prin procedura simplificata ; 

• Raportul Biroului tehnic nr. 26050 din 21.10.2021;  

•  Raportul Compartimentului juridic nr.   26063 din 21.10.2021; 

• Avizul nr.227/26.10.2021 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  nr.153/26.10.2021 al Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 

al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură ;      
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• Avizul  nr.151/26.10.2021 al Comisiei  de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice  şi comerţ; 

             În conformitate cu prevederile  art.3, alin.(1), art.8, alin.(1), 

alin.(3), lit.d) și lit.h), art.23 și art.30, alin.(1) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare , prevederile  art.9 alin.(1), art.10 lit.f), 
art.16, alin.(1) lit.b), alin. (2) si art.18 alin. (3) din Legea 
serviciului de iluminat public nr.230/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale  Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. 
nr.86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de iluminat public și  ale  Ordinului 
presedintelui A.N.R.S.C. nr.87 din 20 martie 2007 pentru 
aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat 
public.     
              În temeiul art.139  alin.(3)   și art.196 alin.(1) lit.a)   din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

            Art.1. Se aprobă Studiul de fundamentare a deciziei de 
delegare a Serviciului Public de Iluminat al Municipiului Husi, 
judetul Vaslui, conform Anexei nr.1.    

            Art.2. Se aproba Regulamentul de Organizare și 
funcționare al serviciului de iluminat, conform Anexei nr.2. 
            Art.3 . Se aprobă documentatia de atribuire prin procedura 
simplificata, conform Anexei nr.3.     
            Art.4 . Se aprobă  contractul  delegare a  gestiunii  , 
conform Anexei nr.4. 
            Art.5. Prezenta hotarare abrogă  Art.2 al Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr. 36 din 30.03.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de 

organizare și funcționare a Serviciului de iluminat public al municipiului Huși. 

            Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi .          
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