ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
SIMERIA

Proiect 100/2020

H O T Ă R Â R E A NR. /2020
privind aprobarea modalității de gestiune a
Serviciului de iluminat public din orașul Simeria

Consiliul Local al orașului Simeria, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de
____ 2020
Ținând cont de Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 14.502 prin care domnul Bedea
Iulius-Gelu, Primarul Orașului Simeria propune aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de
iluminat public al orașului Simeria;
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) lit. ”f”, art. 2 lit.”e” și ”g”, a art. 3, a art. 8, alin. (3),
lit.”d¹” , lit. ”i” și lit. ”k” , ale art. 22, alin. (1), alin. (2), lit. ”a”, și alin. (4), ale art. 23, alin. (1), lit.
”a”, art. 24, alin. (1), lit. ”b” , art. 28, alin. (2), lit. ”b” si alin (2^1) din Legea serviciilor comunitare
de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5, art. 7,
art. 8, art. 9, a art. 10 lit. „d” și lit. ”f”, art. 18, art. 19, art. 23 alin. (3) din Legea nr. 230/2006 a
serviciului de iluminat public; ale Ordinului ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public,
precum și ale art.7, alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată, având în vedere HCL nr. 100/2012 privind aprobarea înființării unei societăți
comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic orașul Simeria, prin Consiliul local al
orașului Simeria și în baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. „d” , alin. 7 lit. „n” și ale art.139, alin.3,
lit,,a'', ale art.196, alin.1, lit.,,a” din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Aprobă Studiul de Oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a
Serviciului de iluminat public din orașul Simeria, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din
hotărâre.
Art.2 - Se aprobă modalitarea de gestiune directă pentru Serviciul de iluminat public din
orașul Simeria.
Art.3 - Aprobă încredințarea prin atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii
Serviciului de iluminat public al orașului Simeria către Societatea Comercială SIMPRESTUTIL
S.R.L. Simeria, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, înregistrată în Registrul Comerțului al
județului Hunedoara cu nr. J20/1070/2012, CUI 30948835, având ca asociat unic orașul Simeria.
Art.4 - Aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public al orașului Simeria
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din hotărâre.
Art.5 - Aprobă Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al orașului
Simeria conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din hotărâre.

-2Art.6 - Aprobă tarifele pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public al orașului
Simeria, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din hotărâre.
Art.7 - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local
al orașului Simeria nr. 7/2018 și Art.2 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Simeria nr.
121/2017.
Art.8 - Se împuternicește Primarul orașului Simeria, d-nul Bedea Iulius-Gelu să semneze în
numele și pentru orașul Simeria contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al
orașului Simeria , care se va încheia cu Societatea Comercială SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria.
Art.9 Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul
Hunedoara, Secția Contencios Administrativ.
Art.10 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției și se
comunică Primarului orașului Simeria, Direcției Tehnice, Serviciului Gospodărie Comunală Pășuni,
Direcției Economice și Instituției Prefectului Județului Hunedoara.
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