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HOTĂRÂREA nr. 63 

 Din 26.05.2021     

      

privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului 

Rupea  

 

Consiliul Local al Orașului Rupea,inrunit in sedinta publica lunara ordinara, la data de 

26.05.2021 
Luând act raportul de aprobare  a Primarului orașului Rupea, în calitate de inițiator,  

Având în vedere prevederile Actului constitutiv al S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL,  

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 1 alin. (2) lit. f, art. 3 alin. (l), 

art. 8 alin. (l), art. 22 și 28 alin.21; 

  Având în vedere prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și 

completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 16 alin. (2) conform căruia, alegerea formei de gestiune a 

serviciului de iluminat public se face prin hotărârea consiliilor locale; 

  Având în vedere prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice 

de Gospodărie Comunală nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de iluminat 

public; 

  Având în vedere prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice 

de Gospodărie Comunală nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de iluminat public; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

Având în vedere faptul că, autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili şi de a 

aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de iluminat 

public, ținând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare 

economico - socială a localităților şi de cerințele serviciului de iluminat public, de evoluția acestora, precum şi 

de folosirea tehnologiilor cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe; 

Ținând cont de necesitatea efectuării unor acțiuni ample de reabilitare, modernizare și extindere a 

sistemului de iluminat public,  

Având în vedere că, este necesar a se stabili modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în 

orașul Rupea, precum și faptul că este necesară aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de 

gestiune a serviciului de iluminat public în orașul Rupea, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de 

iluminat public în Orașul Rupea, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public 

în Orașul Rupea, a Caietului de sarcini a serviciului de iluminat public în Orașul Rupea  

Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului orasului Rupea prin care se propune și se 

justifică aprobarea studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în 

Orașul Rupea, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, a 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, a Caietului de 

sarcini al serviciului de iluminat public în Orașul Rupea și a proiectului contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens; 

 

In temeiul.art. 129 alin.2 lit.c , alin 6 lit b precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din   

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.rupeaturistica.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro


                                ROMÂNIA 
               JUDEŢUL BRAŞOV 
                                                 U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
                                     Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 
                                  Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
               www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro  
            mail: contact@primariarupea.ro 

 

 

 

Page 2 of 3 

 

  

         

Art. 1.  Se aprobă încredinţarea gestiunii serviciului de iluminat public în Orașul 

Rupea, prin darea in administrare a serviciului  pe termen de 1 an, operatorului SC 

SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL., societate având ca acționar unic, Orașul Rupea, care 

asigură prestarea și a altor servicii și activități din sfera serviciilor de utilități publice. 

 

     Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a 

serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

            Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în Orașul Rupea, 

conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4.  Se împuternicește Primarul Orașului Rupea împreună cu aparatul de 

specialitate al acestuia să semneze toate documentele in vederea aducerii la indeplinire a 

acestei hotarari.  

 

Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul Orașului Rupea, și operatorul S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL. 

 

 

 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Prof. Dorin Ioan  Baba                                                               Secretar General U.A.T.  

              jr. Ioana Madalina Roman     
 

 

 

 

 

 

CVORUM:    DIFUZARE: 

Nr. consileri Prez. Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15   13 2 13 - - 
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