ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public
Avand in vedere:
- expunerea de motive a Primarului Comunei Tirgsoru Vechi inregistrata sub
nr.8707/10.10.2013 precum si raportul de specialitate al secretarului comunei inregistrat sub
nr. 8708/10.10.2013 ;
În temeiul prevederilor art. 1, alin. (1) şi art. (8), alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
În baza prevederilor Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, art. 8, alin.
(1) şi art. 9,alin. (1);
În baza prevederilor Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public şi a
Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al
serviciului de iluminat public;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin 2 lit. e) si lit. i) coroborat cu art. 46(1) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta
hotarare:
Art. 1. Se aproba infiintarea Serviciului de Iluminat Public cu sediul in comuna
Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, jud. Prahova, serviciu de interes local
care functioneaza fara personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al comunei
Tirgsoru Vechi.
Art. 2. Se aproba numarul de personal la nivelul a 3 posturi, organigrama si statul de
functii pentru Serviciul Public de Iluminat public, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Se aproba Regulamantul de Organizare si Functionare al Serviciului Public
de Iluminat Public, conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4. Cheltuielile Serviciului Public de Iluminat se suporta de la bugetul local si
din venituri proprii.
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza biroul
financiar contabil, iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor, se insarcineaza
secretarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova.
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