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HOTĂRÂREA NR. 115 
din 28.11.2003  

privind stabilirea, alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public 
ce va fi înfiinţat la nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac 

 
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2003, 
Având în vedere : 

- raportul primarului oraşului Nădlac, nr. 9930/2003  
- prevederile art. 10 (1) şi (2) , art. 12,  art. 14, art. 15(3), 30(2) lit. c, art. 32, 

art. 38 din O.G. nr. 42 din 30 ianuarie 2003 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de iluminat public, modificată şi aprobată prin 
Legea nr.475/2003 

- prevederile art. 9, lit. d şi art. 13 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2001 
privind achiziţiile publice        

- prevederile art. 38(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 
- avizul favorabil al comisiei amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 

mediu şi turism, administraţie publică locală 
- votul a 15 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la 

şedinţa ordinară din data de 28.11.2003, un număr  de 16 consilieri 
În temeiul art. 46(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art.1. Se stabileşte ca înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul 
funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţii administrativ teritoriale 
Nădlac, a se realiza prin metoda gestiunii delegate. 
 Art.2. Se aprobă încheierea, pe perioada determinată, până la aprobare a 
Guvernului României a regulamentului cadru al serviciilor de iluminat public precum 
şi  a regulamentului cadru de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public, a  
contractului de execuţie de lucrări cu un operator autorizat de către Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală. 
 Art.3. Pentru semnarea contractului de execuţie de lucrări se împuterniceşte 
primarul oraşului Nădlac, d-l prof. Ştefan Szuchanszki. 
 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică :  

- primarului oraşului Nădlac 
- cetăţenilor oraşului, prin afişare 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios 
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