
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                     
CONSILIUL LOCAL                      
       
      

HOTARARE  nr. 14 / 2018 
privind infiintarea Serviciului de iluminat public al municipiului  

Curtea de Arges, precum si pentru aprobarea  
Regulamentului de organizare si functionare al serviciului  

si a indicatorilor de performanta  
 

 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges; 
 Avand in vedere: 

-Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Curtea de Arges nr. 34267/19.12.2017; 

-Art. 1 alin (2), lit. f), art. 22  alin (4), din Legea nr. 51/ 2006, a Serviciilor 
comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

-Art. 1, art. 2 alin (2), art. 3, art. 5, art. 7, art. 8, si art. 31 din Legea nr. 230/ 
2006 a serviciului de iluminat public; 

-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparent decizionala in administratia 
publica; 

-Ordinul nr. 86 din 20 martie 2007 al Presedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; 

-Ordinul nr. 87 din 20 martie 2007 al Presedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea 
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; 

-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

-Avizul Comisiei de comert si servicii publice; 
In temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea 

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu completarile si modificarile 
ulterioare; 

H O T A R A S T E 

Art.1. Se aproba infiintarea Serviciului de iluminat public al Municipiului Curtea de 
Arges. 

Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului de 
iluminat public din Municipiul Curtea de Arges, conform Anexei nr. 1.  

Art.3. Se aproba indicatorii de performanta pentru Serviciul de iluminat public al 
Municipiului Curtea de Arges conform Anexei 1 la Regulamentului de organizare si 
functionare al serviciului, anexa ce face parte integrata din prezenta hotarare. 

 

  Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                       Secretar Municipiu 

                    DICU MARIA                                                   CHIRCA RADU 
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