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ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

HOTĂRÎREA NR.50
DIN 29.09.2017

PRIVIND ÎNFIINŢAREA ŞI ORGANIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN
COMUNA SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,

-avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre iniţiat de primarul comunei
Sihlea privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public în comuna Sihlea, judeţul Vrancea;
- avînd în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de
hotărîre privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public în comuna Sihlea, judeţul
Vrancea;
- avînd în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea,
judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public
în comuna Sihlea, judeţul Vrancea;
- avînd în vedere contractul cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie
a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, încheiat la data de
14.09.2017 între Comuna Sihlea şi Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia
Nord, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Focşani;
- în temeiul art. 1, alin.2, alin.3, art.2, alin.1, alin.2, alin.4, art.4, alin.2, alin.6, art.6, lit.” a-e”
, art. 8, alin. 1 , alin. 2 , art. 18, alin. 1 , lit. “a-c” din Legea nr. 230 / 2006 privind serviciul de
iluminat public , cu modificările şi completările ulterioare;
-în baza art. 3, alin.1 , alin.2, art. 4 , alin. 1 , art. 6 , lit. “ a-k”, art. 7 , lit. “a-e” , alin. 2 , lit.
“a-i” , art. 8 din Legea nr. 51 / 2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
-în baza art. 1, alin. 1 , alin. 2 , alin. 3 , alin. 4 , alin. 5 , alin. 6, art. 2 , lit.” a-e”, art. 4 , alin. 1
, alin. 3, art. 7 , alin. 1 , alin. 2 , art. 8, lit. “ a-g” din Ordinul nr. 86 / 2007 pentru aprobarea
Regulamentului –cadru al serviciului de iluminat public;
-în conformitate cu prevederile art. 36 , alin. 2 , lit.  „ d „ , alin. 6  , lit. „ a „ , pct. 14,  art.
45, alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. „ b „ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1 Se aprobă înfiinţarea Serviciului de iluminat public în comuna Sihlea, judeţul
Vrancea, sub autoritatea Consiliului Local al comunei Sihlea, judetul Vrancea.
ART. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare, coordonare, monitorizare şi controlul
funcţionării Serviciului de iluminat public în comuna Sihlea, judeţul Vrancea, anexă în
număr de 33 file la prezenta hotărîre.
ART. 3 Prevederile prezentei hotarîri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea,
Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunoştinţă publică de secretarul
comunei Sihlea, judeţul Vrancea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

SORICU IONELIA MODREANU RADU


