ROMANIA
JUDETUL BRĂILA
ORAȘUL FĂUREI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 21
Din 27 februarie 2020

Privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de iluminat public
al orașului Făurei , județul Brăila

Consiliul local al orașului Făurei întrunit în ședință ordinară la data de 27 februarie 2020;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului;
- Raportul compartimentului urbanism din aparatul de specialitate al primarului;

-

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi
agrement, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat, servicii şi comerţ şi Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi religie;

-

Prevederile art. 3 alin. (1) si art. 8 alin. (1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) și alin. (9) din
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Prevederile art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, modificată și
completată;
Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinului Preşedintelui
A.N.R.S.C. nr. 86/2007;
Caietul de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinului
Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007;

-

În baza prevederilor art. 129 alin. (7), lit.”n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
HOTARASTE :
Art. 1. - Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public al orașului Făurei,
județul Brăila, 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 Făurei, judeţul Brăila, prin procedura “achiziţie directă”, în temeiul art. 29 alin (8) , lit. b) si
alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, coroborat cu art. 7, alin. (5)
din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
Art. 3. Achiziţia directă de servicii, respectiv activitatea de iluminat public, din orașul Făurei,
judeţul Brăila, se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publică de servicii, conform
formei din Anexa 2, între orașul Făurei în calitate de delegatar/achizitor şi o societate de profil care

deţine atestat de la ANRE, în calitate de delegat/operator. In termen de 90 zile de la semnarea
contractului, societatea desemnată în urma procedurii, îi revine obligația obținerii licenței de la
A.N.R.S.C. conform art. 49 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,
republicata şi modificată;
Art. 4. Valoarea contractului nu va depăși suma de 135.060 lei fara TVA. și se va încheia pe
o durata de un an ;
Art. 5. Se aprobă mandatarea domnului Voinea Ionel în calitate de primar al orașului Făurei,
județul Brăila pentru semnarea contractului cu operatorul desemnat, având ca obiect realizarea
activităţii iluminat public;
Art. 6. Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public din orașul Făurei, județul
Brăila, în forma prevăzută în Anexa nr. 3 și care va deveni anexa la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public.
Art. 7. Se aprobă Caietul de Sarcini al serviciului de iluminat public din orașul Făurei, județul
Brăila, în forma prevăzută în Anexa nr. 4 și care va deveni anexa la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public.
Art. 8. Anexa nr. 1, 2, 3 si 4, face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 9. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul orașului Făurei.
Art. 10. Secretarul general al orașului Făurei va asigura comunicarea şi aducerea la cunoştinţă
publică a prezentei hotărâri.
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