ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAȘ BUZIAȘ
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUZIAS

HOTÃRÂREA NR. 48
DIN 30.05.2017
PRIVIND ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL ORASULUI
BUZIAS

Consiliul Local al orasului Buzias,
Ținând seama de referatul întocmit de dl. Brudiu Ioan – inspector superior
în cadrul Serviciului Coordonare – Urmărire Investiții, Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Fond Funciar si Protecția Mediului, Registrul Agricol si Autorizare
Transport Local de la nivelul Primăriei oraș Buziaş înregistrat cu nr. 9507
/2017;
Luând în considerare raportul comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului local Buziaş , care acordă aviz favorabil;
Având în vedere:
- prevederile art. 1, alin. 2, lit. f) , alin. 3, art. 8, al. (1) din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, republicata;
- prevederile art. 8, al. (1) şi (2) din Legea serviciului de iluminat public nr.
230/2007;
- prevederile art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 45, al. (1) și art. 115 alin. 1, lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înfiinţarea, în subordinea Consiliului Local al orasului
Buzias, a Serviciului de iluminat public al orasului Buzias, urmând ca forma de
gestiune a serviciului să fie stabilită ulterior, în baza unui Studiu de oportunitate,
ce va fi supus analizei și aprobării Consilului Local oraș Buziaș.
Art.2. Serviciul de iluminat public al orasului Buzias, va fi prestat de catre
operatorul serviciului, în conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului şi
a Caietului de sarcini al serviciului, ce urmeaza a fi elaborate si supuse aprobării
Consiliului local al orasului Buzias

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Primarul orașului Buziaș - ec. Sorin Munteanu.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- Intituției Prefectului – judeţul Timiş;
- Primarului orasului Buzias;
- A.N.R.S.C. – Agentia Teritoriala Deva;
- Serviciului Coordonare – Urmărire Investiții, Urbanism, Amenajarea
Teritoriului, Fond Funciar si Protecția Mediului, Registrul Agricol si Autorizare
Transport Local,
- Compartimentului achiziții publice din cadrul Primăriei oraş Buziaş.
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