
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
 
 
 

 HOTARAREA nr. 31 
privind aprobarea modalități de gestiune a serviciului de iluminat public al 
comunei Ziduri, județul Buzău 
 

 Consiliul local Ziduri, judetul Buzau ; 
 Avand in vedere : 

-  referatul de aprobare a primarului comunei Ziduri,înregistrat sub 
nr. 5312 din 17.08.2021; 

- raportul compartimentului de sprcialitate  înregistrat la nr.5313 din 
17.08.2021; 

- raport comisie de specialitate nr. 158/26.08.2021 și raportul nr. 
159/26.08.2021; 

 - în conformitate cu prevederile: 
- art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (3) lit. " d", art. 23 alin. (1) lit. "b",  art. 30 

din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
          - art. 8, art. 10 lit. "d" şi lit. "f ", art. 16 alin. (1) lit. " b", alin. (2), art. 
18  alin. (3) şi alin. (4) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 

-  Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
de interes local; 

- în temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), alin. (2) , art. 139, art. 196 
alin.(1) lit.a)   și 243 alin. (1) lit. "a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
PROPUNE: 

 
Art.1  Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat 

public al comunei Ziduri, gestiunea delegată,conform studiului de 
oportunitate din Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
         Art.2 Se aprobă încheierea contractului pentru realizarea serviciului 
de iluminat public din localitatea Ziduri, județul Buzău prin procedura 
achiziție directă în temeiul art.29 alin.(8) lit. b) și alin.(9) din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr.51/2006, coroborat cu art. 7 alin (5) din 
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

Art.3  Achiziția directă de servicii, respectiv activitatea de iluminat 
public din comuna Ziduri, județul Buzău se va realiza prin încheierea unui 
contract de achiziție publică de servicii conform Anexei nr. 2, între comuna 
Ziduri în calitate de delegatar/achizitor și o societate de profil care deține 
atestat de la ANRE, în calitate de delegat/operator. În termen de 90 de zile 



de la semnarea contractului, societatea desemnată în urma procedurii, îî 
revine obligația obțineri licenței de la ANRSC conform art. 49 alin.(3) din 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată și 
modificată. 

Art.4 Se aprobă Regulamentul Serviciului de iluminat public al 
comunei Ziduri, în forma prevăzută în Anexa nr.3 și care va deveni anexă la 
contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. 

Art.5 Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al 
comunei Ziduri, în forma prevăzută în Anexa nr.4 și care va deveni anexă la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. 

Art.6 Se aprobă mandatarea domnului Buzea Viorel în calitate de 
primar al comunei Ziduri pentru semnarea contractului cu operatorul 
desemnat , având ca obiect realizarea activității iluminat public. 

Art.7 (1) Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica Instituţiei 
Prefectului, judeţului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general. 

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul și 
site-ul Primăriei comunei Ziduri .  

 
 

 
 
 
 

         Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
             Geangoș Marin                                   Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  26.08.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 



 
 
 
 

 


