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 HOTĂRÂREA NR.111 

privind aprobarea documentațiilor aferente și delegarea de gestiune a Serviciului 

de Iluminat Public al orașului Ocna Mureș  

 

         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. 7281/16.05.2018 al Direcției juridice și al 

Biroului pentru urbanism, Nota de fundamentare întocmită de SC PROEX INSTAL CONSULTING 

SRL acte din care rezultă necesitatea și oportunitatea prestării, prin gestiunea delegată, a Serviciului de 

Iluminat Public al orașului Ocna Mureș 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.87/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – 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, actualizată. 

HOTĂRĂȘTE : 

      Art. 1. Se aprobă ca formă de gestiune a serviciului de iluminat public din Ocna Mureș, 

localitățile componente Uioara de Jos și Uioara  de Sus precum și satele aparținătoare Cisteiu de 

Mureș, Micoșlaca și Războieni-Cetate, gestiunea delegată. 

      

     Art. 2. (1) Se aprobă Studiul de oportunitate (Lucrarea nr.6/2018) privind delegarea Serviciului de 

Iluminat Public al orașului Ocna Mureș conform anexei nr.1, întocmită de SC PROEX INSTAL 

CONSULTING SRL, document care face parte integrantă din prezenta. 

      (2) Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Ocna 

Mureș conform anexei nr.2, întocmită de SC PROEX INSTAL CONSULTING SRL, document care 

face parte integrantă din prezenta.  

      (3) Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public al orașului 

Ocna Mureș conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta. 

       

     Art. 3. Delegarea serviciului de iluminat public se va face prin contract de delegare a 

gestiunii  ce se va atribui, în condițiile legii, unui operator licențiat. 

       

     Art. 4. 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:3  Consilieri in functie:17; prezenti: 17 ; voturi ,,pentru”(%): 17 (100%);   voturi ,,contra”: 0; abţineri: 0  

 


