ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea modalitații de achiziție și de gestiune a activităților
specifice serviciului de iluminat public al orașului Pogoanele, județul Buzău
Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având în vedere:
- Referatul administratorului public al orașului Pogoanele, înregistrat
sub nr. 1339/21.02.2019;
- Prevederile art. 3 alin. (1) și art. 8 alin (1) și ale prevederilor art. 29, alin.
(8) din Legea serviciilor comunitare de unități publice nr.51/2006, cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- Prevederile Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat
prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 86/2007;
- Caietul de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin
Ordinul Președintelui A.N.R.S.C nr. 86/2007;
- Prevederile art. 36 alin. (6), lit.”a”, punctul 14 din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Expunerea de motive a primarului orașului Pogoanele, înregistrat sub nr.
1340/21.02.2019;
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate a Consiliului local al orașului
Pogoanele;
În baza art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public
al orașului Pogoanele, gestiunea delegată, conform studiului de oportunitate din
Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă încheierea contractului pentru realizarea serviciului de
iluminat public, din orașul Pogoanele, județul Buzău, prin procedura ”achiziție
directă”, în temeiul art. 29 alin. (8), lit. (b) și alin. (9) din Legea serviciilor

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, coroborat cu art.7, alin. (5) din Legea
98/2016 privind achizițiile publice.
Art.3. Achiziția directă de servicii, respectiv activitatea de iluminat public,
din orașul Pogoanele, județul Buzău, se va realiza prin încheierea unui contract
de achiziție publică de servicii, conform formei din Anexa 2, între orașul
Pogoanele, în calitate de delegatar/achizitor și o societate de profil care deține
atestat de la ANRE, în calitate de delegat/operator. În termen de 90 zile de la
semnarea contractului, societatea desemnată în urma procedurii, îi revine
obligația obținerii licenței de la A.N.R.S.C. conform art. 49 alin. (3) din Legea
serviciilor comunitare de unități publice nr. 51/2006, republicată și modificată.
Art.4. Valoarea contractului nu va depăși suma de 132.519 lei fără TVA și
se va încheia pe o durată de un an.
Art.5. Se va aproba mandatarea domnului Dumitrașcu Florin în calitate de
primar al orașului Pogoanele pentru semnarea contractului cu operatorul
desemnat, având ca obiect realizarea activității iluminat public;
Art.6. Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public din orașul
Pogoanele, în forma prevăzută în Anexa nr. 3 și care va deveni anexa la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public;
Art.7. Se aprobă Caietul de Sarcini a serviciului de iluminat public din
orașul Pogoanele, în forma prevăzută în Anexa nr. 4 și care va deveni anexa la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public;
Art.8. Anexa nr.1, 2, 3 și 4, face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.9. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului
Pogoanele;
Art.10. Secretarul orașului Pogoanele, va asigura comunicarea și aducerea
la cunoștință publică a prezentei hotărâri.
Președinte de sedință,
Consilier, Obială Ion

Avizat Secretar,
Jr. Cotruță Valentino Adrian

Nr. 11 / 27.02.2019
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data
de 27 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 14 voturi „pentru”, 0
„abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie si 14 consilieri
prezenţi la şedinţă.

