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HOTĂRÂREA NR. 161
Din 27.10.2009

privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului  serviciului de iluminat public  al
oraşului Nădlac

  Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.10.2009,

Având în vedere:
- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.13745/2009
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

nr.10716/11.08.2009
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.160/27.10.2009 privind înfiinţarea serviciului de 

iluminat public al oraşului Nădlac şi stabilirea formei de gestiune al acestuia
- Proces verbal de afişare- dezafişare nr.10716/2009
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Art.8 lit. ,,h” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Art.10 lit.,,f” din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu 

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Art. 36 (2) lit.,,d”, (6) pct.14 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică 

şi de disciplină,      
    -   avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,  protecţie mediu 

şi turism, administraţie publică locală;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

      Art.1. Se aprobă caietul de sarcini al serviciului de iluminat public al oraşului Nădlac, 
conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       Art.2. Se aprobă regulamentul serviciului de iluminat public al oraşului Nădlac, conform 
anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
     Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

          -  primarului oraşului Nădlac
          - compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
         -  Agenţia Teritorială Deva a ANRSC
        - cetăţenilor prin afişare

               - Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor , Juridic 
Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi  contencios.
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