ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂVENI
Str. Patriarh Miron Cristea nr. 34, CP: 927205, tel./ fax: 0243.278.012/ 0243.278.299,
e-mail: primariasaveni@yahoo.com
Nr. 1038 din 10.03.2021
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din legea nr. 52/ 2003 privind transparența
decizională, publicăm urmatorul:
ANUNȚ
DE INTENȚIE A APROBĂRII
Înființării Serviciului de iluminat public, a stiudiului de oportunitate, a indicatorilor de
performanță, a caietului de sarcini și a regulamentului serviciului de iluminat public la nivelul
UAT Săveni
Inițiator,
PRIMARUL COMUNEI SĂVENI
Str. Patriarh Miron Cristea nr. 34, Săveni, Ialomița
Notă de funadamentare :
Având în vedere :
Prevederile din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
Prevederile art. 22 alin. (4), 37 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 230/2006 privind iluminatul
public,
Ordinul presedintelui ANRSC nr. 86/ 2007 privind aprobarea Regulamentului -cadru de
Organizare si Functionare a Serviciului de Iluminat Public si indicatorii de performanță,
Ordinul presedintelui ANRSC nr. 87 /2006 privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru
functionarea Serviciului de Iluminat public,
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRIMITĂ OBESERVAȚII ȘI PROPUNERI
PRIVIND INTENȚIA DE APROBARE A
Înființării Serviciului de iluminat public, a stiudiului de oportunitate, a indicatorilor de
performanță, a caietului de sarcini și a regulamentului serviciului de iluminat public la
nivelul UAT Săveni
ÎN PERIOADA
11.03.2021 – 18.03.2021
Proiectul de Hotărâre și documentele aferente vor fi afișate o perioada de 30 de zile
lucătoare pe site-ul Comunei Săveni. După expirarerea termenului de 30 de zile lucrătoare
proiectul de hotărâre care va cuprinde propunerile și sugestiile relevante va fi transmis spre
analiză comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local în vederea întocmirii avizului
necesar pentru aprobarea proiectului de către Consiliul Local. Anunțul va fi publicat pe site-ul
www.comunasaveni.ro și la avizier la sediul Primăriei comunei Săveni, iar documentația aferentă
proiectului poate fi consultată la sediul Primăriei comunei, compartimentul Viceprimar.
Personă responsabilă cu informarea și consultarea publicului
CRISTEA Marian - Vicepimar
Telefon : 0243278299, e-mail: primariasaveni@yahoo.com
Întocmit, VICEPRIMAR, CRISTEA Marian

JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI SĂVENI
PROIECT DE HOTARARE
privind înfiintarea Serviciului de Iluminat Public din comuna Săveni
Primarul comunei Săveni, judeţul Ialomita, având în vedere:
Prevederile din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
Prevederile art. 22 alin. (4), 37 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 230/2006 privind
iluminatul public,
Ordinul presedintelui ANRSC nr. 86/ 2007 privind aprobarea Regulamentului -cadru
de Organizare si Functionare a Serviciului de Iluminat Public si indicatorii de performanță,
Ordinul presedintelui ANRSC nr. 87 /2006 privind aprobarea Caietului de Sarcini
pentru functionarea Serviciului de Iluminat public,
Prevederile art. 67 alin. (1), lit.b) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice
locale,
Anunțul privind consultarea publică înregistrat sub nr. 1038 din data de 10.03.2021;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. n), și art. 136 din OUG nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, emite prezentul:
PROIECT DE HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă înfiintarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Săveni .
Art. 2. Se aprobă Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al comunei Săveni si
indicatorii de performanta pentru acesta, conform anexei nr .1.
Art. 3. Se aprobă Caietul de Sarcini pentru functionarea Serviciului de Iluminat public
al comunei Săveni , conform anexei nr. 2.
Art. 4. Se aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de
Iluminat public al comunei Săveni, conform anexei 3.
Art. 5. Se stabileste ca forma de gestiune a serviciului de Iluminat Public Săveni,
gestiunea delegată.
Art. 6. Se împuternicește d-na DĂGOI Daniela - Mariana, primarul comunei, pentru
semnarea tuturor actelor de înființare a serviciului.
Art. 7. – Prezentul proiect de hotarare se afiseaza in locuri publice, se comunică de
indata consilierilor și comisiilor de specialitate, prin grija secretarului general al comunei,
dupa care va fi inscris pe ordinea de zi in vederea analizei si aprobarii de catre Consiliul local.
INIȚIATOR,
PRIMARUL COMUNEI, D-NA DRĂGOI Daniela - Mariana
L.S._______________________________
Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei, Jr. Burlacu Nicoleta
Emis la Săveni,
Astăzi, Data: 10.03.2021
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