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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  MUREŞ 

COMUNA BEICA DE JOS 
-CONSILIUL LOCAL- 

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215 
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

HOTĂRÂREA NR. 53 

din 12.11.2021 

privind aprobarea delegării prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Beica de 

Jos, Judetul Mureș, a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului de iluminat 

public al Comunei Beica de Jos, Judetul Mureș, a Regulamentului de Organizare și funcționare al 

serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura 

simplificată 

 

 

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

12.11.2021; 

            Având în vedere: 

 - referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre privind aprobarea delegării prin 

concesiune a  Serviciului de iluminat public al Comunei Beica de Jos, Judetul Mureș, a studiului de 

fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului de iluminat public al Comunei Beica de Jos, 

Judetul Mureș, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a 

Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificată, înregistrat sub nr. 

4566/08.11.2021;  

 - raportul de specialitate nr. 4659/09.11.2021; 

 - avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

- prevederile art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1), alin. (3), lit. d), lit. d^1 și lit. i), art. 22 și art. 30, 

alin. (1) din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicata, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor art. 8 alin. (10 și (2), art. 9 alin. (1), art.10 lit. f), art. 16 alin. (1) lit. b), alin. (2) 

si art.18 alin. (3) din Legea nr. 230/2006 – Legea serviciului de iluminat public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 

Comunală nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; 
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- 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*), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 100/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 

din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

   - prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 În temeiul: 

- prevederilor 129 alin. (1), alin. (2) litera d), alin. (6) litera a), alin. (7) litera n), alin. (14), art. 

139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art.1. Se aprobă Studiul de fundamentare a deciziei de delegare a serviciului public de 

Iluminat al Comunei Beica de Jos, județul Mures, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Strategia de contractare privind delegarea de gestiune prin concesiune a 

Serviciului de iluminat public al Comunei Beica de Jos, județul Mures, conform anexei nr. 2 care 

face parte integrantă din prezenta de hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesiune a 

Serviciului de iluminat public al Comunei Beica de Jos, județul Mures, conform anexei nr. 3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Lista prețurilor unitare ofertate, conform anexei nr. 4 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă Regulamentul serviciului de iluminat public al comunei Beica de Jos, 

județul Mureș, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.6. Se aprobă modelul de formulare, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă contractul-cadru de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat 

public al comunei Beica de Jos, județul Mureș, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.8. Se aprobă delegarea prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei 

Beica de Jos, Judetul Mureș, prin aplicarea procedurii simplificate, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 100/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.   

Art.9. De executarea prezentei hotărâri  se încredințează primarul comunei Beica de Jos, 

urmând ca hotărârea să fie înaintată, prin grija secretarului general al comunei către Instituţia 

Prefectului-Județul Mureș, Primarului comunei Beica de Jos, compartimentului contabilitate-buget, 

compartimentului achiziții publice, management proiecte, persoanelor interesate, se afişează şi se 

aduce la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local pe pagina de Internet la 

adresa www.beica.ro. 

 

  

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      

                 Cioba Cătălin-Zaharie 

Contrasemnează Secretar General,  

                                                                                       Pop Silvestru-Vasile             

                        

 

             

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi ,,pentru” din cei 9 consilieri prezenți.  

Nr. consilieri în funcție: 11.                                                                                                            

http://www.primariagornesti.ro/

