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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 9 
Privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere și 

reparații rețele de iluminat public,verificare/repararea, montarea/demontarea sistemului 
de iluminat festiv la evenimente și sărbători în comuna Braniștea 

 

Consiliul Local Braniștea, județul Mehedinți, având in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului Comunei Braniștea nr.       /   .03.2022 ; 
-raportul compartimentului de specialitate  nr.      /     03.2022  privind delegarea gestiunii 
serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere si reparații rețele de iluminat public, 
verificare/repararea, montarea/demontarea sistemului de iluminat festiv la evenimente și 
sărbători în comuna Braniștea; 
- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 
- Legea 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, modificata si completata; 
- Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare 
- In temeiul art. 129 alin.(2), lit.d), alin.(3), lit.c), lit.e), alin.(6), lit.a), lit.b), alin.7, lit n) 
coroborat cu art. 139 alin.(3) și art. 196 alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea, 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
ARTICOLUL 1. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de 
întreținere si reparații rețele de iluminat public, verificarea/repararea, 
montarea/demontarea sistemului de iluminat festiv la evenimente si sărbători în comuna 
Braniștea. 
ARTICOLUL 2. Se aproba Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare 
a gestiunii serviciului de întreținere si reparații rețele de iluminat public în comuna Braniștea. 
ARTICOLUL 3. Se aproba modelul contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de 
iluminat public din comuna Braniștea, având ca obiect activitatea de întreținere si reparații 
rețele de iluminat public, conform ANEXEI 3, parte integranta din prezenta hotărâre. 
ARTICOLUL 4. Se aproba durata delegării de gestiune pentru o perioada de 1 an. 
ARTICOLUL 5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - județul Mehedinți, în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Braniştea, județul 
Mehedinți și va fi afișată la avizierul instituției, precum și pe site-ul instituției. 
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