
    ROMÂNIA  

JUDEȚUL ALBA 
ORAȘUL OCNA MUREȘ 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR._110 

privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Ocna Mureș și aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al acestuia. 

 

         CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în şedinţa ordinară publică la 

data de 28.06.2018 ca urnare a emiterii dispoziției de convocare nr. 337/22.06.2018, 

         Având în vedere :Expunerea de motive a Biroului pentru urbanism, avizată de către  primarul 

orașului Ocna Mureș și raportul de specialitate comun nr. 7282/16.05.2018 al Direcției economice  și al 

Biroului pentru urbanism, acte din care rezultă necesitatea înființării Serviciului de Iluminat Public al 

orașului Ocna Mureș și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, coroborate 

cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice nr. 51/2006, republicată și actualizată, Legea serviciului de iluminat public nr. 

230/2006, actualizată, Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr.86/2007 privind aprobarea Regulamentului 

– cadru al serviciului de iluminat public, actualizat, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

actualizată, anunțul public nr 7744/2018 și Procesul verbal nr 8365/2018 privind îndeplinirea 

procedurii de publicitate reglementată de Legea nr.52/2003 ; 

        În temeiul art. 36 alin. (2) lit.a), b) și d), alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. f) și alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 

45 alin. (1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată și 

actualizată. 

HOTĂRĂȘTE : 

      Art. 1. Se aprobă înființarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Ocna Mureș, ca structură 

fără personalitate juridică în subordinea Consiliului local al orașului Ocna Mureș. 

      Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de Iluminat Public al 

orașului Ocna Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

      Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Ocna 

Mureș, Silviu  Vințeler. 

 

     Se comunică la : 

- Instituția Prefectului – Județul Alba; 

- Primarul orașului Ocna Mureș; 

- A.N.R.S.C. București; 

- Direcția economică. 

- Biroul pentru urbanism. 

 Ocna Mureş, 28.06.2018 

                                   
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR ORAȘ,  

IOAN DANIEL BARBU                                                                                  NICUȘOR PANDOR 
 

 

 

Tehnored:T.O.M, .Ex:6, anexe:1  Consilieri in functie:17; prezenti: 17 ; voturi ,,pentru”(%): 17 (100%);   voturi ,,contra”: 0; abţineri: 0  

 



 

 

 


