
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 116 din 31.07.2014  

 
privind încetarea contractului privind modernizarea şi concesionarea 

serviciului de iluminat public în municipiul Roman 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 12855 din 23.07.2014 înaintată de către 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 12856  din 23.07.2014 întocmit de către Direcţia Tehnice; 

Văzând avizul favorabil nr. 36 din 31.07.2014 al Comisiei pentru Administraţie 

Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 119 din 31.07.2014 al Comisiei 

Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 13825 din 31.07.2014 dat de către 

Secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere adresa nr. 5548/17.07.2014 a S.C. LUXTEN LIGHTING 

COMPANY S.A., înregistrată în instituţie cu nr. 12626/18.07.2014; 

        Luând în considerare prevederile contractului privind modernizarea şi concesionarea 

serviciului de iluminat public în municipiul Roman nr. 50408 din 20.09.2002; 

În baza prevederilor art. 16 şi urm. din Legea nr. 230/2006 - Legea serviciului de 

iluminat public; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 14 şi ale art. 

45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă încetarea contractului privind modernizarea şi 

concesionarea serviciului de iluminat public în municipiul Roman nr. 50408 din 

20.09.2002 încheiat cu S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. 

(2)  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate 

să încheie protocolul de predare-preluare a infrastructurii Sistemului de iluminat 

public. 
 

Art. 2. Se aprobă ca organizarea, finanţarea, coordonarea, administrarea, 

gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului de iluminat public să se 

realizeze prin gestiune directă de către municipiul Roman, prin serviciile proprii.   
 

Art. 3. Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,  comunicarea 

prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

      Preşedinte de şedinţă                                              Contrasemnează 

                 Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 

Mihai-Dănuţ LICHIARDOPOL                             Gheorghe CARNARIU 


