
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES    
CONSILIUL LOCAL               
       
      

HOTARARE  nr. 163 / 2017 
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea 

solutiilor optime de  delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public in Municipiul 
Curtea de Arges precum si stabilirea ca forma de gestiune a Serviciului de iluminat 

public in Municipiul Curtea de Arges –Gestiunea Delegata 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges; 
 Avand in vedere: 

-Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Curtea de Arges nr. 34269/19.12.2017; 

-Prevederile dispoziţiilor art. 1 alin (2) lit. f), art. 22 alin (2) lit b), alin (3), art. 23 
alin (1), lit. b),  art. 29 alin (4) lit. a) si b), alin. (8), lit b), alin. 12, şi art. 32 din Legea 
nr. 51/ 2006,  republicată,  a Serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

-Prevederile dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin (2), art. 3, art. 5, art. 10 lit. d), art. 16 
alin. 1 lit b) şi alin 2, art. 20 alin. (1) şi alin. (2), art. 26 alin. (1) şi art. 31 din Legea nr. 
230/2006 , republicata, privind Serviciul de iluminat public; 

-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

-Avizul Comisiei de comert si servicii publice; 
-In temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea 

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu completarile si modificarile 
ulterioare; 

 

                                      H O T A R A S T E 

 
Art. 1: Se aproba Studiul de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea 

solutiilor optime de  delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public in Municipiul 
Curtea de Arges (Anexa nr. 1). 

Art. 2: (1) Se aproba ca modalitate de gestiune a Serviciului de iluminat public 
din Municipiul Curtea de Arges, getiunea delegate.  

 (2) Modalitatea de gestiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul Curtea 
de Arges se va face prin gestiune delegata- prin contract de concesiune de servicii  
incheiat in baza Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servicii. 
 

  Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                       Secretar Municipiu 
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