
ROMANIA
IUDETUL BACAU

coMUNA rAncu rRorus
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.58 DIN 23.07.2019
privind aprobarea gestiunii delegate a Serviciului de Iluminat Public in

Comuna Tdrgu Trotug

Consiliul Local al comunei TArgu TrotuE, judelul Bacdu, intrunit in qedin{a ordinard din
data de 23.07.2079,

- Proiectul de hotararenr.l2T/8 din17.07.2019 privind aprobarea gestiunii delegate a
Serviciului de Iluminat Public in Comuna TArgu Trotug;
- Nota de control incheiata in ziua de 23 ianuarie 2019La terminarea actiunii de control a echipei
A.N.R.S.C., care in lista de mdsuri, la punctul 5, s-a prevazut infiinlarea serviciului de iluminat
public qi modalitatea gestiunii in care va fi realizat acest serviciu ;

- Referatulm.3006/2019, conlindnd argumente legislative qi organizatorice, privind infiin{atea
Serviciului de Iluminat Public;
- Raportul de specialitate nr. 3007 /2019, prin care se propune aprobarea alegerii
unei forme de gestiune a serviciului de iluminat public din Comuna TArgu Trotuq;
- Hotararea Consiliului Local TArgu Trotug nr.29 dtn26.05.2011 privind aprobarea
regulamentului de organizare qi funcfionare al serviciului de iluminat public, caietul de sarcini
qi contractul cadru al serviciului de iluminat public;
- Avizul Comisia pentru urbanism gi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public qi

privat, proteclia mediului, agrement si conservarea monumentelor, inregistrat sub nr.3349 din
22.07.2019;
- Avizul Comisia juridicd, pentru administralie publicd, qtiinfd, invdtdmant, culturd, sport,
tineret, culte, sdndtate, proteclie sociald, apararea ordinii qi liniqtii publice, respectarea
drepturilor qi libertdlilor cetdfenilor, inregistrat sub nr.3328 din 22.07.201,9 ;

-Avizul Comisiei pentru studii gi prognoze economico-sociale, buget-finanfe, comert,
prlatrzare, reahzarea lucrdrilor publice, inregistrat sub nr.3368 din 23.07.2019.

Potrivit prevederilor:
- Legii nr. 51,/2006-Lege privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 230 / 2006 a serviciului de iluminat public, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ;

-Ordinele 86 / 2007 si 87 / 2007 ale Autoritatii Nationale de Reglementare pentru serviciile
comunitare de utilitati publice, privind aprobarea Regulamentului cadru, precum si al Caietului
de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public,

In temeiul art.136 alin.(1) siart.1.96 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57 /2019 privind Codul

administrativ



HOTARASTE:

Art.1 Se aprobd gestiunea clelegata , ca modalitate de gestiune a sistemului de iluminat public

in Comuna TArgu irotuq, inbaziStudiului de oportunitate constituit in Anexa la prezenta.

Art. 2 procedura cle clelegare va fi asigurata de Biroul Contabilitate - Achizifii Publice, prin

publicarea in SICAP, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 3 prezentul proiect cle hotarare poate fi atacat la Tribunalul Bacau - Sectia a II a Civila si de

Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg.55a/200a privind conteciosul

aclministrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. La data adoptarii prezentel hotarari isi incetea za aphcabilitatea orice alte dispozitii

contrare.
Art. 5 Prezenta
Comunei TArgu
achizitii publice,

Hotarare se comunica prin grija Secretarului Comunei Tg. Trotus, Primarului

Trotus, Institutiei Prefectulului - Judetul Bacau, Biroului contabilitate -
ANRSC Ei se aduce la cunostinta publica in conditiile legii.

Pregedinte de qedinli,
Consilier Mititelu
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15 voturi " pentru "
0 voturi " impotriva "
0 votuti ,. abtineri "
r5 consilieri prezenti
l5 consilieri validati



ANEXA la H.C.L. nr.68 din 23.07.2019

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND STABILIREA MODALITATII DE
GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC iN COVTUNA

TARGU TROTU$
CAPITOLUL I - DATE GENERALE

1.1 OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE
Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesitatii si
oportunitafii in ce priveste modalitatea de gestiune a Serviciului public de iluminat public
pentru urmatoarele activitati pe teritoriul U.A.T TArgu Trotuq:
f . intrelinerea sistemului de iluminat public;
2. iluminat architectural;
3. iluminat festiv (iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv)
intretinerea sistemului de iluminat public cuprinde intretinerea iluminatului cailor de circulatie
rutiera si pietonala.
Iluminatul arhitectural cuprinde intrefinerea echipamentelor actuale pentru iluminatul
arhitectural al unor obiective din comuna TArgu Trotug.
Iluminatul festiv cuprinde reahzarea iluminatului festiv pentru sarbatorile de iarna cu materiale
din stocul comunei si asigurarea energiei electrice cu ocazia sarbatorilor si/sau
evenimentelor culturale, sportive, religioase etc, organizate sau sprijinite de comuna TArgu
Trotuq.
Cu ocazia acestor evenimente si sarbatori va fi asigurat si personal operativ de interventie.

1.2 SCOPUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE
Elaborarea Studiului de fundamentare privind delegarea serviciului public de iluminat public
are drept scop:
- Dimensionarea tehnica si umana a viitorului operator al serviciului de iluminat pubtic
- Dimensionarea parametrilor de performanta si costurile necesare pentru realizarea unui
serviciu calitativ.

1.3 PREZENTAREA COMUNEI TARGU TROTU$
Comuna TArgu Trotuq este unitate administrativ-teritoriala cu personalitate juridica.

Comuna TArgu Trotuq are initiativa in ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale,
exercitAnd in conditiile legii, autoritatea in limitele administrativ-teritoriale stabilite.

Administrafia publica a comunei TArgu Trotuq se intemeiaza pe principiile autonomiei
locale, descentralrzarrt serviciilor publice, eligibilitafii autoritalilor administraliei publicc localc,
legalitalii si consultarii cetatenilor in probleme locale de interes deosebit.

Autoritafile administraliei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul sunt
Consiliul Local al Comunei TArgu Trotuq, ca autoritate deliberativa si Primarul comunei TArgu
Trotuq ca autoritate executiva, organe alese conform legii.
Consiliul Local si Primarul functiorLeaza ca autoritafi administrative autonome si rezolva
treburile publice din Comuna, in condi;iile prevazute de lege.

Primaria constituie o structura functionala cu activitate permanenta, formata din Primar,
Viceprimar, Secretar, aparatul propriu de specialitate al primarului si servicii subordonate.
Primaria aduce la indeplinire hotarArile Consiliului Local si dispoziliile Primarului, gestionAnd
problemele curente ale colectivitalii in care functioneaza. Autoritafile administrafiei publice
locale ale Comunei TArgu Trotuq au dreptul si capacitatea efectiva de a rezolva si gestiona in



nume PtoPriu si sub responsabilitatea lor o parte irnportanta a treburilor publice, in interesul
colectivitatii locale pe care o reprezinta.

1..4 ANALIZ A LEGI SLATIEI
in prezent activitatea de intre inere a serviciului de iluminat public din RomAnia se desfasoara
in con{ormitate cu prevederile actelor normative prezentate in continuare :

Legea nr.123 /2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale;
Legea nr. 230 / 2006 - Legea serviciului de iluminat public;
Legea nr.51,/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitafi, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioareS
Legea nr.100 / 2076 privind concesiunile de lucrari si concesiuni de servicii.

1.5 SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
Definifie : Serviciile comunitare de utilitati publice, serviciile de utilitapi publice, sunt

definite ca totalitatea actiunilor si activitalilor reglementate prin care se asigura satisfacerea
nevoilor de utilitate si interes public general ale colectivitalii locale cu privire la :

a) alimentarea cu apd;
b) canalizarea gi epurarea apelor tzate:
c) colectarea, canahzarea qi evacuarea apelor pluviale;
d) alimentarea cu energie termicd in sistem centralizat;
e) salubrizarea localitdlilor;
f) iluminatul public;
f^1) alimentarea cu gaze naturale;
h) transportul public local de cdldtori.

Participanfii la realizarea serviciilor comunitare de utilitafi publice sunt: autoritalile
administrafiei publice locale, utilizatorii serviciilor comunitare de utititati publice, operatorii
serviciilor comunitare de utilitati publice, A.NR.S.C.
Serviciile comunitare de utilitali publice implica procese industriale care au ca rezultat
producerea de deseuri si poluarea mediului cu un impact asupra mediului si la realizarea
serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului in vederea protecfiei si conservarii
acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltari durabile.
Ca urmare, Legea nr. 57 /2006 a serviciilor comunitare de utilitali publice si legislatia secundara
Pune accent pe necesitatea protecliei mediului inconjurator si obtinerea tuturor autorizatillor,
licentelor si avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr.57/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati publice si
reglementeaza activitatea in domeniu serviciilor comunitare de utilitapi publice.
Legea nr. 230 /2006 - Legea serviciului de iluminat public are ca obiect stabilirea cadrului
juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, exploaLarea, {inantarea si controlul
functionarii serviciului de iluminat public si se aplica serviciului de iluminat public a
localitatilor, infiinfat si organizat la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, judetelor si al
sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara
avAnd ca obiectiv serviciile de iluminat public.

Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritalilor administratiei publice
locale si se infiinteaza, organizeaza si gestioneaza potrivit hotarArilor adoptate de autoritafile
deliberative ale unitafilor administrativ teritoriale, in funclie de gradul de urbanizare , de
importanta economicosociala a localitatilor, de marime si de gradul de dezvoltare a acestora si
in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.



Procedura privind delegarea gestiunii sau concesionalea serviciilor publice de iluminat public
este reglementata de Legea nr. 700/ 2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii.

CAP 2 - SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

2.1. SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-

pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul ornamental-festiv al
comunelor, oraselor si municipiilor.

Serviciul de iluminat public se realizeazaprin intermediul unui ansamblu tehnologic si
functional, alcatuit din constructii, instalatii si echipamente specifice, denumit in continuare
sistem de iluminat public. in intelesul legii, sistemul de iluminat public este ansamblul format
din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune
subterane sau aeriene, fundati, stAlpi, instalalii de legare la pamAnt, console, corpuri de iluminat,
accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si
masurare utilizate pentru iluminatul public.

2.2 ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC

Serviciul de iluminat public se organizeaza si functioneaza cu respectarea principiilor
stabilite in Legea nr.51/2006.

Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie sa asigure satisfacerea
unor cerinle si nevoi de utilitate publica ale comunitafilor locale, si anume :

- Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitalii viefii;
- Cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale, precum
si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;
- Punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale
localitalilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;
- Suslinerea si stimularea dezvoltarii economice-sociale a localitagilor;
- Functionarea si exploatarea in condifii de siguranta, rentabilitatea si eficienla economica a

infrastructurii aferente serviciului.
infiinlarea, organizarea, coord.onarea, monitorizarea si controlul funcfionarii serviciului

de iluminat public la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si infiintarea,
dezvoltarea modernizarea, administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intra in
competenla exclusiva a autoritafilor administratiei publice locale.

Potrivit legii - Legea nr.230/2006 - gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaza
prin gestiune directa sau prin gestiune delegata. Alegerea formei de gestiune a serviciului de
iluminat public sc facc prin hotarirc a consiliilor localc sau a asocialiilor dc dezvoltare
comunitara, dupa caz.

in cazul gestiunii clirecte, autoritafile administrafiei publice locale sau asociatiile c1e

dezvoltare comunitara, dupa caz, isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitalile cu
privire la infiintarea, otgat:trzarea, finantarea, coordonarea, administrarea, gestionarea,
exploatarea si asigurarea functionarii serviciului de iluminat public.

in cazul gestiunii delegate, autoritafile administrafiei publice locale sau asociafiile cle

dezvoltare comunitara, dupa caz, transfera, in baza unui contract prin care se deleaga gestiunea,
denumit in continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut
de societati comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile si responsabilitafile proprii cu
privire la prestarea serviciului, precum si exploatarea si administrarea sistemului de iluminat
public, in condiliile legii. Operatorii presteaza serviciul de iluminat public inbaza contractului



cle delegare a gestiunii aprobat de autoritafile administrafiei publice locale si in baza licentei
eliberate de autoritatea competenta.

2.3 OPERATORII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public prestatorii care isi desfasoara

activitatea inbaza licenlei eliberate in condiliile legii de A.N.R.S.C.
Operatorii licenfiafi sa presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile

de delegare a gestiunii si pot presta serviciul in orice localitate, in mod direct sau prin
intermediul unei filiale, pebaze contractuale, in virtutea principiului liberei concurenle pe piala
serviciilor comunitare de utilitali publice.

Operatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele obligalii :

- sa gestioneze serviciul de iluminat pe criterii de competitivitate si eficienfa economica;
- sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a infrastructurii aferente
serviciului de iluminat public;
- sa respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele
stabilite prin hotarArea de dare in administrare, dupa caz;
- sa asigure respectarea indicatorilor de performanfa a serviciului de iluminat public stabilitii de
autoritafile administrafiei publice locale in regulamentul serviciului, anexat la hotarArea de dare
inadrninistrare sau la contractul de delegare a gestiunii, dupa caz;
- sa furnizeze autoritalilor administrafiei publice locale si A. N.R.S.C informatiile solicitate si sa

asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii
serviciului de iluminat public;
- sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea
costurilor deoperare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concuren_iale impuse de norme le
legale in vigoare privind achizitiile de lucrari sau de bunuri;
- sa asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariali.

CAPITOLUL 3 _ ORGANIZAREA SISTEMULUI ACTUAL DE ILUMINAT
PUBLTC iru COTUUNA TARGU TROTU$

in momentul de fata serviciul de iluminat public din comuna TArgu Trotuq este realizat de
catre aparatul de specialitate al primarului. inbazacontractului nr. 727 din23.02.2017, SC

DAVID ELECTRIC SRL presteaza serviciile de intretinere si reparare pentru urmatoarele
echipamente de pe raza comunei TArgu Trotug: vezi Anexa la Studiu de Oportunitate -
Inventarul retelei de iluminat public de pe raza comuna TArgu Trotuq. Contractul mai sus
rnentionat a fost semnat in urma organizarii unei proceduri de achizilie organizata in bazaLegri
nr. 98 / 201,6 privind achizifiile publice.
Cotrruua Targu Trol"uq are pe teriLoriul sau stAlpi ilr proprieLatea DELGAZ GRID SA, in
proporlie de aproximativ 100%, iar din 518lampi de iluminat, 206lampi de iluminat sunt
proprietatea DELGAZ GRID iar 312 sunt proprietatea comunei TArgu Trotuq.
Mentionam ca SC DAVID ELECTRIC SRL nu define licenfa A.N.R.S.C.
Serviciile de intrefinere si reparare pentru reteaua de iluminat public de pe raza UAT TArgu
Trotuq sunt asigurate de catre SC DAVID ELEC TRIC SRL, in calitate de prestator.
De asemenea realizeazalucrari de defrisare a copacilor din zona iluminatului public, precum si
debransarea persoanelor legate ilegal la reteaua de iluminat public, inclusiv inlocuirea becurilor,
iampilor arse si lucrari de intre_inere a iluminatului public aferent imobilelor aparfinAnd
domeniul public al UAT TArgu Trotuq.



Mentiouam ca ilutninatul public este contorizat si distribuit din punctele trafo aparfinAnd
DELGAZ GRID SA.

CAPITOLUL 4. ANALTZA SI SELECTIA ALTERNATIVELOR

4.1 IDENTIFICAREA NEVOILOR DE ILUMINAT PUBLIC
Gestionarii serviciului de iluminat public sunt fie autoritatile administrafiei publice

locale, fie asociafiile de dezvoltare comunitara constituite cu acest scop.
Beneficiarii ai serviciului de iluminat public sunt comunitafile locale in ansamblul lor sau,

in cazul unei asociatii de dezvoltare comunitara, comunitafile locale competente.

4.2 ACTIUNI NECESARE DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL
Consiliul Local al comunei TArgu Trotuq poate decide cu privire la organizarea si

functionarea serviciului de iluminat public. in acest sens, Consiliul Local al comunei TArgu
Trotuq adopta documentele care se impun cu privire la gestiunea serviciului de iluminat public,
fie in modalitatea gestiunii directe, fie in modalitatea gestiunii delegate.

Organizarea serviciului de iluminat public din comuna TArgu Trotuq trebuie sa se
organizeze in conformitate cu prevederile Legii nr.230/2006 - Legea serviciului de iluminat
public si ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilita;i publice, in scopul asigurarii
unui serviciu de iluminat public care sa fie organizat si sa functioneze in mod eficient, prin
intermediul unor structuri specializate, in scopul satisfacerii nevoilor populaliei, ale institutiilor
publice si ale operatorilor economici din comuna TArgu Trotuq.

4.3 FUNDAMENTAREA NECESTTAT t! St OPORTUNTTATIT MODALTTATil
DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat in vederea analizarii modalitafii de gestiune
a serviciului public de iluminat public si anume activitatea de intrelinere iluminat stradal-rutier,
iluminatul stradal pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental si iluminatul
ornamental-festiv.

Principalele aspecte care au impus realizarea studiului :

Respectarea si aplicarea reglementarilor legislative in domeniu, care au fost armonizate
cu legislafie UE;

Necesitatea asigurarii unor servicii publice de calitate;
Necesitatea modernizarii sistemului de gestionare a serviciului.
Oportunitatea modalitalii de gestiune consta in asigurarea serviciilor publice de iluminat

public in conditiile de calitate, economie eficienta si rentabilitate.
Argumentele care au stat labaza stabilirii modalita;ii de gestiunie a serviciului public de

iluminat public sunt urmatoarele :

- prin extcrnalizarca scrviciului se va putea asigura calitatea optima a serviciilor, fiind
irnposibil pentru Primarie sa sustina din fonduri proprii angajarea de personal de specialitate
si achizitia de utilaje si echipamente necesare pentru intretinerea si repararea acestuia, aceste
fonduri fiind mai bine utilizate pentru extinderea si modernizarea refelei de iluminat public pe
raza UAT TArgu Trotuq;
- asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene si care sa corespunda normelor
nationale si UE.

Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de iluminat public in comuna TArgu
Trotuq este gestiunea delegata.

Conform Legii rv.51/2006, republicata, modificata si completata, gestiunea indirecta sau
delegata ,,este modalitatea de gestiune in care autoritatile administraliei publice locale de la
nivelul autoritatilor aclministrativ-teritoriale sau, dupa cazt asociafiile de dezvoltare



intercomunitara cu obiect cle activitate serviciile de utilitafi publice, in numele si pe seama

unitatilor-administrativ teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori

,-rr*ul o parte din competenlele si responsabilita;ile proprii privind furnizarea/prestarea

serviciilor de utilitayi putlice, precum si concesiune sistemeior de utilitali publice aferente

serviciilor, respectiv dreptul si obligalia de administrare si exploatare a acestora' pe baza unui

CONITACI, dCNUMit CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII'

in cazul gestiunii delegate, se Parcurg urmatorii pasi :

- Acloptarea cle catre autoritatea cleliberativi a aclministraliei publice locale a unei hotarari

privincl stabilirea moclalitalii de gestiune a serviciului de iluminat public'

- intocmirea unui studiu cle oportunitate pentru funclamentarea si stabilirea soluliilor optime de

delegare a gestiunii serviciilor.
- organizarea procedurii c1e atribuire, atribuirea si semnarea Contractului de Delegare a

gestiunii serviciului.
lOp"rutorii isi cjesfasoara activitatea numai pebazalicenfei emise de A'N'R'S'C, prestarea

actl,ritalilor specifice serviciului c1e iluminat public fara licenta sau cu licenla expirata'

incliferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisa.

- Durata recomandata a delegarii minim 3 ani'

incetarea contractuiui se face in urmatoarele situaliile :

- in cazul in care operatorului i se retrage licenfa A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita dupa

expirarea termenului;
- la expirarea cluratei stabilite prin contract, claca parlile nu convin, in scris, prelungirea acestuia'

in condigiile legii;
- in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre

conceclent, cu plata unei clespagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

- in cazul nerespectarii obligapiilor contractuale cle catre operator, prin reziliere, cu plata unei

despagubiri in sarcina comunei TArgu Trotuq; . .r. . -_- -^r^!^ . .

- in cazul nerespectarii obligafiilor cintractuale cle catre Delegant, prin reziliere, cu plata uner

clespagubiri in sarcina Delegatarului;
- in cazul in care operatoruinu clegine autorizafiile legale sau cand acestea sunt retrase, in cazul

reorganizarii judiciare sau a falimentului Operatorului, cu acordul ambelor parti, in scris'

Contractul de clelegare a gestiunii va fi inso,tit in mocl obligatoriu de urmatoarele anexe :

- Caietele de sarcini ale serviciului, Regulamentul serviciului de iluminat public;

- Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a UAT TArgu Trotuq;

- Proces verbal cle preclare-primire a bunurilor prevazute in inventar;

- Oferta operatorului.
Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna TArgu Trotuq se va face

conform Legii nr.51/2006 a serviciilor cle comunitare de utilitafi, republicata cu modificarile si

completarile ulterioar.
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