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U L M U 
 

PROIECT DE HOTARARE 

                       Privind : aprobarea Reg

iluminat, a 

gestiu uminat public, 

verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor 

Ulmu, judet Braila; 
 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data de  

16 iulie 2021;  
Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu,  
Avand in vedere referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate din cadrul 

Primariei Ulmu; 
Potrivit prevederilor Legii nr.230/2006 a serviciu

si completarile ulterioare  
Luând în considerare prevederile ·prevederile Legii nr.51/2006 art. 1 alin.2 lit. f, art. 3 

repu  
Tinand cont de prevederile Ordinului nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru al serviciului de iluminat public prevederile Ordinului nr.87/2007 pentru 

aprobarea Caietului de sarcini -cadru al serviciului de iluminat public  
Tinând seama de prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de 

concesiunile deservicii 
 In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public, cu modificarile si completarile ulterioare Legii nr.52/2003 privind transparenta 

  
In  temeiul  art. 129,  alin 2, lit. (d),  alin 6, lit. (a), alin. 7, lit (n), art. 139,  alin 3, lit. (a),  

art. 155,  alin 1, lit. (c),  si alin. 4, lit. (d)  precum si ale art. 196, alin. 1, lit. a si art. 197, alin. 1, 

2 si 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

 

H O T A R A S T E: 
 

 Art. 1  

nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2   a serviciului de iluminat public, conform Anexei nr. 

2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 3  in concesiune a 

iluminat public, verificarea/repararea, mon

conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art. 4   ilumunat public pentru 

 gestiunea delegata prin 

concesiune. 
Art. 5   Se aproba modelul de contract cadru de delegare a gestiunii Serviciului de 

verificarea/repararea, montarea/demontarea orn

nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 6  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

comunei Ulmu prin compartimentul financiar contabil. 
           Art. 7  Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la cunostinta 

de internet www.primariaulmu.ro   
 

INITIATOR PROIECT 
DE HOTARIRE 

PRIMAR, 
BANICA VASILE

http://www.primariaulmu.ro/

