
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însușirea contractului nr. 231/5249/22.06.2020 public, încheiat cu S.C. DELGAZ 

GRID S.A., pentru folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice 

pentru realizarea serviciului de iluminat public în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) 

din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată cu modificările 

și completările ulterioare 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/2006, republicată cu modificările și completarile ulterioare; 

Luând în considerare adresa nr. 808410 din 21.05.2020 a Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice din cadrul Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 

4376 din 27.05.2020; 

Analizând referatul de aprobare nr. 5251 din 22.06.2020 al inițiatorului proiectului de 

hotărâre, contractul nr. 231/5249/22.06.2020 privind folosirea infrastructurii sistemului de 

distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public încheiat cu S.C. 

DELGAZ GRID S.A. și  raportul de specialitate comun nr. 5250 din 22.06.2020 al viceprimarului 

Comunei Bicazu Ardelean și consilierului din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului; 

Luând în considerare că obligația furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice prin 

intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali, în condițiile Legii nr. 51/2006, 

republicată, modificată și completată, implică folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a 

energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public; 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129  alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n, alin. (14) coroborat cu art. 

139 alin. (3) și art. 196 alin. (1), lit.a)  din   Ordonanța de urgență  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, modificată și completată; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 – (1) Se însușește contractul nr. 231/5249/22.06.2020 public, încheiat cu S.C. 

DELGAZ GRID S.A., privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice 

pentru realizarea serviciului de iluminat public în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată cu modificările și 

completarile ulterioare. 



(2) Se aprobă procedura de achiziție a serviciilor pentru elaborarea documentației necesare 

pentru demararea procedurilor de delegare ale serviciului  de iluminat public constând în studiul 

de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public, a caietului de 

sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public și a contractului cadru de delegare 

a serviciului de iluminat public, numai după aprobarea rectificării bugetare din trimestrul al treilea 

al anului 2020, în limita fondurilor aprobate după rectificare. 

Art.2 – Secretarul general al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri, primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției Prefectului  Județului Neamț, în vederea 

exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei 

hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Doarvoaș Marius Gabriel 

 

 

 

 

                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

 

Nr. 53 din 30.06.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 30.06.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



