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HOTARARE 
privind infiintarea serviciului de iluminat public, aprobarea caietului de sarcini , studiul de 

oportunitate, Strategia locala de dezvoltare a Serviciului de iluminat public,  regulamentul serviciului 

de iluminat public la nivelul comunei Titesti, judet Arges si alegerea formei de gestiune a serviciului 

de iluminat public al Comunei Titesti, judet Arges 

 

Primarul comunei  TITESTI , judeţul ARGEȘ, 

 

Având în vedere: 

 

 

   - Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind infiintarea serviciului de iluminat 

public, aprobarea caietului de sarcini , studiul de oportunitate, Strategia locala de dezvoltare a 

Serviciului de iluminat public,  regulamentul serviciului de iluminat public la nivelul comunei 

Titesti, judet Arges si alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei 

Titesti, judet Arges şi avizele favorabile acordate de Comisiile de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Titesti ; 

   - Raportul cu nr. 8589/19.09.2022 

  - prevederile art. 22 din Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicat, care 

stabileste Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice  

- prevederile art. 3, alin. (1), art. 8 , alin. (1), alin. (3) lit. d) şi h) art. 23 şi art. 30 alin. (1) din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice Nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art. 9 alin. (1), art. 10 lit.f), art. 16 alin. (1) lit. b) şi alin. (2)  şi art. 18 alin. (3) din 

Legea serviciului de iluminat public Nr. 230/2006 , cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C.  Nr. 86/20 martie 2007 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru al serviciului de iluminat public; 

- prevederile Ordinului Preşedinteşlui A.N.R.S.C. NR. 87/20 martie 2007 pentru aprobarea caietului 

de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public. 

 

 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG NR. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul  de organizare şi funcţionare al  Serviciului de iluminat public al 

Comunei Titesti , judeţul ARGEȘ, conform anexei nr. 1, care face parte integrată din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2 - Se aprobă Caietul de Sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei Titesti, judeţul 

ARGEȘ, conform anexei nr. 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3.Se aproba studiul de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de 

iluminat public din comuna Titesti, judetul Arges , conform Anexei 3 din prezenta hotarare 
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Art. 4 - Se aprobă Strategia Locala de Dezvoltare a Serviciului public de iluminat al  comunei  

 

TITESTI ,  judeţul ARGEȘ, conform anexei nr. 4 şi draft contract delegare gestiune conform anexei 

nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5 – Se aprobă ca modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat public a comunei 

TITESTI , judeţul ARGEȘ, să fie gestiunea delegată. 

 

Art. 6 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărţâri se însarcinează primarul   

  comunei Titesti  prin aparatele de specialitate din subordinea acestuia. 

 

Art. 7. - Secretarul general al comunei Titesti va înainta hotărârea, în termen, la Instituţia Prefectului 

Judeţului Argeş şi o va afişa pentru aducerea la cunoştinţă publică. 

 

 

 

 
Președinte de ședință,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

          Grigorescu Laurentiu                                                              Secretar General, 

                                                                                Greab Elena Cristina 

 

 

 

Comuna Țițești , județul Argeș 

Nr. 69  din 26.09.2022 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor din art. 139 alin.1 OUG nr. 57/2019 

 

Nr. total de consilieri in functie   =    15                                     Voturi  - “pentru” = 15 

Nr. total de consilieri prezenti     =    15                                                 - “contra” =    0 

Nr. total de consilieri absenti      =      1                                                  - “abtineri” =  0 

 

Se comunica 1 exemplar Institutiei Prefectului judetul Argeș/1 exemplar Primar/ 1 exemplar dosar/ 

1exemplar afisat. 

 

 

 

 


