
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Nr. 162 din 14.07.2016 
 

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 106/13.05.2016 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare, a caietului de 

sarcini pentru Serviciul de iluminat public în municipiul Roman 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 

  Examinând expunerea de motive nr. 14115 din 20.07.2016 iniţiată de  

Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate nr. 14116 din 20.07.2016 întocmit de către Direcţia Servicii Edilitare,  

 Văzând avizul favorabil nr. 55 din 26.07.2016 al comisiei pentru 
administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 155 din 26.07.2016 

al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 14328 din 26.07.2016 dat de 

către Secretarul Municipiului Roman; 
         Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 republicată, legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat 
public, al Ordinului nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de iluminat public; al Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului 

de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;  
Luând în considerare adresa nr. 13397/11.07.2016 a Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ; 

 În conformitate cu  prevederile art. 36, alin.(2), lit. d), alin (6), lit. a), pct. 
14, din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45 şi ale art. 115 din Legea 215/2001R- legea administraţiei 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art. 4 din H.C.L. nr. 

106/13.05.2016, cu un nou alineat, care va avea următorul conținut: 

 „ (2) Se aprobă darea în administrare, în gestiune directă,  a serviciului 

public înființat la art. 1 către Serviciul Enegetic și Iluminat Public, serviciu fără 

personalitate juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Roman.” 

 Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 106/2016 rămân neschimbate. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

     Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează 

               Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 

  Leonard ACHIRILOAEI                                  Gheorghe CARNARIU 

 


