
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 

    
  

PROIECT DE HOTARARE NR. 58 
privind INFIINTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC, RESPECTIV 

APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A 
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC LA NIVELUL COMUNEI VADU PASII, 

JUDETUL BUZAU SI ALEGEREA FORMEI DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC  

 
 
 

Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
Având în vedere prevederile: 
- Referatul de aprobare nr. _____________ a  primarului comunei Vadu Pasii 
- Raportul compartimentului de specialitate nr. _________________ întocmit şi prezentat de 

doamna Dragu Ion, administrator public în aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Vadu Paşii, judeţul Buzău,  	

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ nr. __________________; 

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
- LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**) serviciilor comunitare de utilități publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- LEGE nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public, modificata si completata; 
- ORDIN nr. 77 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public; 
- ORDIN nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

iluminat public; 
- ORDIN nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului 

de iluminat public, 

În temeiul art. 129 , alin. (2). Lit. d), alin (3), lit. e), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. n), art. 139, 
alin (1), art. 196, alin. (1)   din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1. Se aproba infiintarea Serviciului de iluminat public al comuni Vadu Pasii, judetul 
Buzau. 

Art.2. Se aproba Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului de Iluminat 
Public la Nivelul Comunei Vadu Pasii, Judetul Buzau, conform anexei I care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art.3. Se aproba Caietul de sarcini al Serviciului de Iluminat Public la Nivelul Comunei 
Vadu Pasii, Judetul Buzau, conform anexei II care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4. Se aproba Stuiul de oportunitate pentru stabilireaformei de delegare a gestiunii  
Serviciului de Iluminat Public la Nivelul Comunei Vadu Pasii, Judetul Buzau, conform anexei III 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art.5. Se aproba modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat public, ca fiind gestiune 
delegata. 

Art. 6. Se aproba darea in administrare a Serviciului de iluminat public si a infrastructurii 
tehnico – edilitare aferente. 

Art. 7. Aducerea la indeplinire a prezetei hotarari se asigura de catre primarul comunei 
Vadu Pasii, judetul Buzau 

Art. 8. Secretarul general comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică prevederile 
prezentei hotărâri  şi o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

 
   
 

      Initiator ,                                         Avizat, 
  PRIMAR                                SECRETAR GENERAL, 
 
                     FIRON GHEORGHE                           TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
 
VADU PASII 
23 IULIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru, voturi împotrivă şi  abţinere din numărul total 
de 15 consilieri locali  în funcţie şi   consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


