
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL DÂMBOVIŢA  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE 

Nr.21 din 22.04.2021 

privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public și aprobarea modalității de gestiune a 

Serviciului de iluminat public 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI , JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

 Având în vedere:  

- prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de 

revizuire a Constitutiei României nr.429/2003; 

-prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, 

republicată, modificată și completată; 

- Prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.5 lit.cc, art.88, art.95 alin.(2), art.96, art.98, art.105 alin.(1), 

art. 123 alin. (1) şi alin. (4), art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit.”d” coroborat  alin.7 lit.”n” raportat la 

art.155 alin.(1) lit.”d,, alin.5 lit.c, art. 140 alin. (1),  art.197 alin.1-2 alin.4-5, art.198 alin.1-2, 

art.240 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art. 20 alin.(1) lit.”d”din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.1,art.2 lit.”g”,art.3 alin.(1) alin.(4), art.8 alin.(1) alin.(2)  alin.(3) lit.a) lit.”d” ”d 
1 ” lit.”e” lit.”i”, alin.(4) ,art.9 alin.(1) art.22 alin.(1) alin.(2) lit.b alin.(3) alin.(4) art.23 alin.(1) 

lit.b alin.(2) alin.(8) lit.b alin.(9) alin.(10) alin.11 alin.13, art.30, art.33 alin.(1) art.44 alin.(1) 

alin.( 2 1)  in Legea nr.51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederilor art.8 alin.(1) şi art.9 alin.(1), art.10 lit.”d”,”f” ,art.11 lit.”a”,”b” ,”c”, art.13, art.16 

alin.(1) lit.”b”alin.(2), art.17 alin.(2), art.18, art.20, art.22 alin.(5), art.23, art.24 alin.(1),  art.29 

alin.(1) lit.b, art.31 alin.(1) și alin (3), art.31, art.32 alin.(1) din Legea nr.230/2006 legea   

serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Preşedintelui ANRSC nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru 

de organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public; 

- prevederile Ordinului Preşedintelui ANRSC nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini 

cadru al serviciului de iluminat public; 

-prevederile art.2 alin.2, art.41, art.50, art.62, art.80-83  din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Cornești județul Dâmbovița înregistrat cu 

nr.20/22.03.2021;  

- Referatul de aprobare înregistrat cu nr.3805/22.03.2021 întocmit de Primarul comunei Cornești 

județul Dâmbovița;  

- Raportul de specialitate înregistrat cu  nr.3882/22.03.2021 al Compartimentului financiar 

contabilitate; 



- avizele consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cornești județul 

Dâmbovița;  

                  În temeiul art.139 alin.(1) şi alin.(2) lit.” g”, coroborat cu art.196 alin.(1) lit.”a” 

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI ,adopta prezenta hotărâre: 

 

 

 

 

          Art. l. Se aproba înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Cornești județul 

Dâmbovița. 

          Art.2.Se aprobă Regulamentul  de organizare şi funcţionare al Serviciului de iluminat 

public al comunei Cornești județul Dâmbovița și a indicatorilor de performanță conform anexei 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public conform anexei 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.4.Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii Serviciului de iluminat 

public al comunei Cornești județul Dâmbovița conform anexei 3 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

         Art.5.(1).Se aprobă modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat public al comunei 

Cornești județul Dâmbovița ,aceasta fiind gestiune delegată . 

                   (2).Delegarea gestiuni Serviciului de iluminat public al comunei Cornești județul 

Dâmbovița se face prin încheierea unui contract de achiziție publică de servicii. 

         Art.6.Se aprobă  contractul de achiziție publică de servicii conform anexei 4 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.7. Hotărârea să fie dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentele  din 

cadrul aparatului de specialitate . 

          Art.8. Impotriva prezentei hotărârii persoanele fizice sau persoanele juridice interesate se 

pot adresa instantei de contencios administrativ. 

         Art.9.  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei Corneşti 

Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa ,Compartimentului contabilitate – financiar şi va fi 

adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                               

          Ioana CRUDU                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                    Ptr.SECRETAR GENERAL COMUNĂ,            

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 22.04.2021, cu un număr de 12 voturi pentru,voturi 

împotrivă____,abţineri 3 , din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

http://www.comunacornesti.ro/

