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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 126 /2020
privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public

din municipiul Petroșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

Analizând Proiectul de hotărâre nr.147/01.07.2020 şi Referatul de aprobare nr.
147/01.07.2020 întocmit de Primarul municipiului Petroşani, dl. Florin – Tiberiu Iacob –
Ridzi, prin care se propune aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public
din municipiul Petroșani,

Văzând raportul Compartimentului Transport Public Local , Salubrizare şi Iluminat
Public nr.8760/01.07.2020, raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane,
Administraţie Publică Locală nr.8847/01.07.2020, precum şi avizul comisiei juridice
nr.494/2020, avizul comisiei pentru buget nr.498/2020, avizul comisiei pentru servicii
publice nr.504/2020,

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), (3), art. 9 alin. (1), art. 10 lit. f) și art. 17
alin. (2) din Legea nr. 230/2006 Legea serviciului de iluminat public, ale art. 3 și art. 8 alin.
(3) lit. i) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. (2) alin. (2) din Anexa1 la Ordinul 87/2007
pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, precum şi cu
prevederile art. 3, alin. 2, art. 42, alin. 4, art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările
ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d și alin. (7), lit. n, art. 139, alin. (1), precum
și art. 196, alin. (1), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul
Petroșani, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara în termenele și
condițiile prevăzute în Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică, se va comunica
Compartimentului Transport Public Local, Salubrizare și Iluminat Public, Direcției Tehnice
şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 06.07.2020
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