ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.31/2020
privind înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Ciumani
Consiliul Local al Comunei Ciumani
Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 32 /2020 al primarului
comunei Ciumani privind privind înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Ciumani,
inițiat în urma adreselor ANRSC nr.513038/07.12.2017, nr.707940/21.06.2019 și
nr.808.410/21.05.2020,
Văzând raportul de specialitate nr.32/ 2020 al Secretarului general al Comunei Ciumani,
Avizul consultativ cu nr.32/2020, al comisiei de specialitate pentru servicii publice al
Consiliului Local Ciumani,
Luând în considerare prevederile:
- Studiului de oportunitate nr.1780/2020 privind organizarea și funcționarea Serviciului
de iluminat public în comuna Ciumani,
- Regulamentului cadru aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 86 din 20 martie 2007
pentru aprobarea regulamentului cadru a serviciului de iluminat public;
- art.22 alin.(2) litera a), art.28 alin.(2) și art.33 din Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr. 51 / 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art.16 alin.(1) litera a) și alin.(2) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230 /
2006, cu modificările și completările ulterioare;
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.129 alin.(2) literele d) și alin.(7) litera n),
art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrative, modificat și completat ulterior,
HOTĂREȘTE :
Art.1. (1) Se înființează Serviciul de iluminat public în comuna Ciumani, prin gestiune
directă, în intermediul S.C. GOSPOD SERV SRL, societate cu capital integral al Comunei
Ciumani.
(2) Se extinde obiectul de activitate al S.C.GOSPOD SERV SRL, astfel încât serviciul de
iluminat public să fie inclus în obiectul de activitate al societății.
Art.2. Pentru buna exploatare și administrare a sistemului de iluminat public al
comunei Ciumani, printr-o hotărâre ulterioară se vor da în administrarea S.C. GOSPOD SERV
SRL bunurile sistemului de iluminat public din domeniul public și privat al comunei Ciumani,
împreună cu drepturile și obligațiile părților.
Art.3. Se aprobă Regulamentul Serviciului de iluminat public din comuna Ciumani,
potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă indicatorii de performanță a serviciului conform anexei nr.2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
comunei Ciumani.
Art.6. Prezenta hotărârea se comunică prin grija secretarului general al comunei
pentru: Instituţia Prefectului Judeţului Harghita, primarului și viceprimarului Comunei
Ciumani și se aduce la cunoştinţă publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Csata Andrea

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de
27.07.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.

