
ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

COMUNA USUSAU 

CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTARARE  

DIN  

2 FEBRUARIE 2018 

privind aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în comuna 

USUSAU, Judetul ARAD 

 

 Consiliul Local al comunei Ususau 

 AVAND IN VEDERE: 

- Referatul si Expunerea de motive nr. 426/02.02.2018 al D-nei VACARESCU 

CRISTINA- AURICA – Inspector de Specialitate Achizitii Publicii  in cadrul 

Primariei comunei Ususau; 

- Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate reprezentat de D-na 

Rosianu Mihaiela Ioana - secretarul comunei Ususau;  

- Ţinând seama de dispoziţiile Legii Nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

- prevederile art. art. 3 alin. 1, art. 8 alin. 1 si 2 lit. a), d, din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulteiroare; 

- Prevederile Legii nr. 230/2006 actualizată, privind serviciul de iluminat public; 

- Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice; 

- Potrivit prevederilor Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de 

lucrări publice și servicii în România, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor 

Publice nr. 1517/27.05.2009 și Ordinul ANRMAP nr. 9574/16.07.2009, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 512/27.07.2009; 

- prevederilor art.36, alin 2, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei; 

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. f din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

 

HOTARASTE 

 

Art.l. Se aprobă delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în comuna 

USUSAU, către un operator licențiat, selectat prin licitație publica, în baza contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de iluminat public al comunei USUSAU. 

Art.2. Primăria comunei USUSAU, prin compartimentul de achiziții publice, va organiza licitația 

publică pentru selectarea operatorului pentru serviciul de iluminat public al comunei USUSAU. 

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei USUSAU. 

      Art.4  Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 

- D-l Țole Florin – primarul comunei Ususau; 

- D-l Vasiescu Ionel – viceprimarul comunei Ususau; 

- D-na VACARESCU CRISTINA – AURICA – Insp. De Sp. responsabil cu achizitiile 

publice. 

 

 

                      INTOCMIT,                                                             AVIZAT LEGALITATEA, 

       Viceprimar – VASIESCU IONEL                        Secretar – ROSIANU MIHAIELA IOANA        


