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  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 59/2021 

 
privind înființarea Serviciului de iluminat public în Comuna Ozun 

 
 Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6114/02.06.2021 a Biroului financiar contabil, achiziții 
publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun;  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6268/08.06.2021 al viceprimarului comunei Ozun, d-na 
Szabó Anna-Mária; 

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Ozun; 
 Având în vedere prevederile art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13, art. 16 alin. (2) din Legea nr. 230/2006 a 
serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 3, art. 6, art. 8-9 și art. 22-28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere Ordinul Autorităţii Naţionale 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 Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodărie Comunală nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; 
 În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată; 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și alin. (14) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 ART. 1. – Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea iluminatului public în Comuna Ozun, 
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 2. – Se aprobă inființarea Serviciului de iluminat public în Comuna Ozun, iar ca modalitate de 
gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Ozun, gestiunea directă.   
 ART. 3. – Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public din Comuna Ozun, 
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și Indicatorii de performanță 
pentru serviciul de iluminat public, conform anexei nr. 1 la Regulamentul-cadru. 
 ART. 4. – Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public din Comuna Ozun, 
conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 5. – Se aprobă încredințarea gestiunii serviciului de iluminat public în Comuna Ozun, prin 
darea în administrare a serviciului și a infrastructurii tehnico – edilitare aferente. 
 ART. 6. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul financiar contabil, 
achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 14 iunie 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ 
        MOLNÁR ANDRÁS      SECRETAR GENERAL 
                                 BARTALIS FRUZSINA 
 
 



Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 2 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


