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HOTĂRÂRE   NR.6 

Privind înființarea serviciului de iluminat public al orașului Costești, 
         județul Argeș 

 
 

Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară, în 
data de 30.01.2020; 

Având în vedere: 
           -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul 
orașului Costești, înregistrat sub nr.838/16.01.2020; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.1063/17.01.2020, 
întocmit de domnul Ștefan Octavian-șef birou administrativ gospodăresc și domnul 
Oprea Gheorghe-Gabriel, consilier achiziții publice în cadrul Compartimentului 
Dezvoltare Locală și Achiziții Publice; 
           -Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

     -Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările 
ulterioare; 
  -Hotărârea Guvernului României nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei 
Naţionale privind Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice; 
  -Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului 
cadru al serviciului de iluminat public; 
  -Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de 
sarcini cadru al serviciului de iluminat public; 
  -Ordinul Preşedintelui A.N.R.E.şi al preşedintelui  A.N.R.S.C. nr.93/2007, pentru 
aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a 
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.  
  -Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitățile specifice serviciului de iluminat public, aprobate prin Ordinul Președintelui 
A.N.R.S.C. nr.77/2007, 

-Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
Ţinând cont de Nota de control nr.15950 din 05.09.2019, încheiată de echipa de 

control A.N.R.S.C.-Agenția Teritorială Sud Muntenia, referitoare la înființarea serviciului 
de iluminat public, în condițiile actelor normative susmenționate, 

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. „c”, alin.(7) lit. „n” şi 133 alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 
          În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. „a” din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

     Art.1.Se aprobă înfiinţarea serviciului de iluminat public al oraşului Costeşti, 
judeţul Argeş. 
      Art.2.Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de 
iluminat public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş şi indicatorii de performanţă pentru 
acesta, prezentate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Se aprobă caietul de sarcini pentru funcţionarea serviciului de iluminat 
public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, prezentat în anexa nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



Art.4.Se stabileşte ca formă de gestiune a serviciului de iluminat public al 
oraşului Costeşti, judeţul Argeş, gestiunea delegată. 

Art.5.Se aprobă Strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public din 
oraș Costești 2020-2025, prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

     Art.6.Primarul oraşului Costeşti va pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri, 
prin semnarea tuturor actelor necesare înfiinţării serviciului de iluminat public al oraşului 
Costeşti, judeţul Argeş. 
           Art.7.Prezenta hotărâre se va comunica: 
-Instituţiei Prefectului –Jud.Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului Buget Contabilitate I.T.L. 
-Compartimentului Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice; 
-A.N.R.S.C.  

 
 
                                                                              Dată astăzi:30.01.2020 
                                                                 contrasemnează secretar general oraş, 
             Chiriţă Iuliana 
 
             Preşedinte şedinţă, 
                   MIRICĂ VASILE 


