
ROMANIA 

JUDETUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL 

AL COMUNEI ROMANU 

 

HOTARÂREA nr.38                                                                                                                                           

din 11.05.2022 
 

         Privind  înfiinţarea si organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Romanu, judeţul 

Brăila  

 

 

Consiliul local al  comunei Romanu, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 11.05.2022. 

Având în vedere: 

- adresa  de solicitare din partea ANRSC nr.956683/29.04.2022; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Romanu, 

- raportul de specialitate prezentat de secretarul general al comunei Romanu,  

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Romanu 

 

Analizând prevederile: 

 Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Ordinului nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public; 

 Art.8, art.13 alin.2 şi art 20 alin.1 lit.i,k şi l ,alin.3 şi alin.4, art.33 alin.7 din 

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Art.10 alin(1) lit.b) , art.12 şi art.13 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 

interes local, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al 

Serviciului de iluminat public;  

 Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 5/2007 pentru aprobarea Contractului 

cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea 

serviciului de iluminat public;  

 Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public aprobat prin Ordinul 

Preşedintelui ANRSC nr. 86/2007 

 Art.15 alin.1 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 

-În conformitate cu art.129,alin.2,lit.b,alin.4 lit.d,art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019; 

                  -În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

 

 

 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 
 

 

Art. 1 - Se aproba infiintarea si organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Romanu, 

judetul Brăila.  

Art. 2 – Se aproba Regulamentul de Organizare a serviciului de iluminat public al comunei 

Romanu, prevazut în Anexa nr. 1 la hotarâre precum si delegarea gestiunii serviciului de iluminat public.  

Art. 3 – Se aproba Studiul de oportunitate prevazut în Anexa nr. 2 la prezenta hotarâre;  

Art. 4 – Se aproba Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public al comunei Romanu în 

Anexa nr. 3 la prezenta hotarâre; 

Art. 5 – Primarul comunei Romanu este împuternicit sa organizeze licitatia pentru delegarea 

Serviciului de iluminat public al comunei Romanu si sa desemneze Comisia pentru licitatie. 

             Art.6. Secretarul general al comunei va face publica si va comunica celor interesati hotararea 

adoptata. 

 

 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

      Chihaia Dan Lucian                                                                Secretar general , 

                                                                                                    Zainea Cristian George 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BRĂILA 

CONSILIUL LOCAL 

AL COMUNEI ROMANU 

 

                               P R O I E C T  DE  H O T A R Â R E                                                                              

.                                                           din 09.05.2022 
 

          Privind  înfiinţarea si organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Romanu, judeţul 

Brăila  

 

 

Consiliul local al  comunei Romanu, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 11.05.2022. 

Având în vedere: 

- adresa ANRSC; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Romanu, 

- raportul de specialitate prezentat de secretarul general al comunei Romanu,  

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Romanu 

 

Analizând prevederile: 

 Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Ordinului nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public; 

 Art.8, art.13 alin.2 şi art 20 alin.1 lit.i,k şi l ,alin.3 şi alin.4, art.33 alin.7 din 

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Art.10 alin(1) lit.b) , art.12 şi art.13 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 

interes local, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al 

Serviciului de iluminat public;  

 Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 5/2007 pentru aprobarea Contractului 

cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea 

serviciului de iluminat public;  

 Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public aprobat prin Ordinul 

Preşedintelui ANRSC nr. 86/2007 

 Art.15 alin.1 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 

-În conformitate cu art.129,alin.2,lit.b,alin.4 lit.d,art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019; 

-În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 



 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Se aproba infiintarea si organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Romanu, 

judetul Brăila.  

Art. 2 – Se aproba Regulamentul de Organizare a serviciului de iluminat public al comunei 

Romanu, prevazut în Anexa nr. 1 la hotarâre precum si delegarea gestiunii serviciului de iluminat public.  

Art. 3 – Se aproba Studiul de oportunitate prevazut în Anexa nr. 2 la prezenta hotarâre;  

Art. 4 – Se aproba Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public al comunei Romanu în 

Anexa nr. 3 la prezenta hotarâre; 

Art. 5 – Primarul comunei Romanu este împuternicit sa organizeze licitatia pentru delegarea 

Serviciului de iluminat public al comunei Romanu si sa desemneze Comisia pentru licitatie. 

             Art.6. Secretarul general al comunei va face publica si va comunica celor interesati hotararea 

adoptata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


