
 
HOTĂRÂREA NR.88 

PRIVITOR LA: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului 
Băbeni nr.81/27 septembrie 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate 

pentru stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini al 
serviciului de iluminat public, precum și a Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de iluminat public al orașului Băbeni  
 

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 17 septembrie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din 
totalul de 15 consilieri în funcţie; 

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.74/20 august 2020 domnul 
consilier local Borcan Gheorghe a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru 
luna septembrie 2020; 

Luând în discuţie proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr. 14101/10 
septembrie 2020 al primarului oraşului Băbeni,  raportul de specialitate nr. 
14102/10 septembrie 2020 al compartimentului Administrarea domeniului public 
prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
orașului Băbeni nr.81/27 septembrie 2018 privind aprobarea Studiului de 
oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini 
al serviciului de iluminat public, precum și a Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de iluminat public al orașului Băbeni, în sensul completării Anexei nr.3 
- Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public la nivelul orașului Băbeni cu 
anexele corespunzătoare ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare 
a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 14103/10 
septembrie 2020  întocmit de secretarul general al oraşului;  

În conformitate cu prevederile: 
1) art.3, art.22, art.24, art.25, art.29 – 30 din Legea nr.51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

2) Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public; 
3) Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, 

cu modificările și completările ulterioare; 
4) Ordinului Președintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr.86/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; 
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5) Ordinului Președintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului 
de sarcini - cadru al serviciului de iluminat public; 

6) art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.7), lit.n) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art.139, alin.(1)  şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu cu modificările şi completările ulterioare, cu  12  
voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. -  Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 
orașului Băbeni nr.81/27 septembrie 2018 privind aprobarea Studiului de 
oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini 
al serviciului de iluminat public, precum și a Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de iluminat public al orașului Băbeni, în sensul completării Anexei nr.3- 
Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public la nivelul orașului Băbeni cu 
anexele nr.1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Toate celelalte prevederi ale actului administrativ modificat și 
completat potrivit art.1 rămân neschimbate. 
 Art.3. -  Primarul orașului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul compartimentului Administrarea domeniului public, iar secretarul 
general al oraşului Băbeni va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului 
– judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
oraşului,  structurii responsabile cu punerea în executare, A.N.R.S.C. – A.T. Sud-
Vest Oltenia şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro. 

     
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

      Gheorghe BORCAN           Contrasemnează pentru legalitate,      
                     SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
 
 
Băbeni, 17 septembrie 2020 

 
 
 
 
 
 


