
                 ROMANIA         
           JUDETUL BISTRITA-NASAUD  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA                 

H O T A R A R E 
privind infintarea,organizarea si functionarea serviciului de iluminat public in comuna Parva 

 
Consiliul local ai comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.09.009,in prezenta a 10 consilieri; 
 
Avand in vedere: 
 - expunerea de motive a primarului comunei Parva inregistrata sub nr.1771 din 18.09.2009 in care se 

arata necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
 - raportul nr.1770 din 18.09.2009 intocmit de domnul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei Parva; 
 - raportul favorabil nr.1906 din 29.09.2009 al Comisiei pentru activitati economico financiare de 

buget finante,administrarea domeniului public si privat al localitatii,urbanism;  
 - anuntul nr.1680 din 03.09.2009, procesul-verbal nr.168 din 03.09.2009 de afisare a hotarri(proiect) 

privind infintarea Serviciului Public de Salubrizare comunei Parva, organizat ca Serviciu Public sub autoritatea 
Consiliului Local al comunei Parva, la sediul Primariei din comuna Parva, nr.162, judetul Bistrita-Nasaud si 
procesul verbal de constatare, nr.1886 din 29.09.2009; 
  In baza prevederilor:         

- Legii serviciilor publice comunitare Nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii serviciului de iluminat public, Nr. 230 din  7 iunie 2006 ; 

            - Ordinului   Nr. 86/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; 
 - Ordinului   Nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public ; 

 -  Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
In temeiul art. 36 alin. (3) lit. “b”, alin. (4) lit. “e”,alin.(6) lit.”a” pct.14, art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. 

(1) lit. “b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata;  
    
                                         H O T A R A S T E: 
 

ART. 1. - Se aproba infintarea Serviciului  de Iluminat Public al comunei Parva.  
ART. 2..Se aproba Regulamentul de Organizare si functionare a Serviciului  de Iluminat Public al comunei 

Parva, conform Anexei 1,care face parte integranta din prezenta hotarare. 
ART. 3. Se aproba Caietul de sarcini privind de iluminatul public,conform Anexei nr.2,care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 
ART. 4. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei 

Parva si viceprimarul comunei Parva. 
ART. 5. - Prezenta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi „pentru" din totalul de 10 in functie. 
ART. 6. –Hotararea va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Parva, orice alte 

mijloace si Site www.primariaparva.ro. 
ART. 7. - Prezenta hotarare se comunica,prin grija secretarului comunei,prin compartimentul Secretariat-

Relatii cu publicul, cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud. 
- Primarul comunei Parva d-nul Gheorghe Stelian 
- Viceprimarul comunei Parva d-nul Rus I.Ioan 
-     consilierii locali 

        CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE 
                    PRESEDINTE DE SEDINTA                                               SECRETAR, 
    STRUGARI IOAN              IOAN CALUS 
 
       
 
 

Nr. 20 
din 30.09.2009. 
 



ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD  
PRIMARIA COMUNEI PARVA 

VICEPRIMAR 
Nr.1770 din 18.09.2009. 

Raport 
         privind infintarea,organizarea si functionarea serviciului  de iluminat public in comuna Parva 
 

Subsemnatul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei Parva: 
 
Avand in vedere: 
 -necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
   

  In baza prevederilor:         
- Legii serviciilor publice comunitare Nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii serviciului de iluminat public, Nr. 230 din  7 iunie 2006 ; 

 - Ordinului   Nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat 
public; 
 - Ordinului   Nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
iluminat public ; 

 -  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
- art.36 alin. (3) lit. b), alin (4) lit e), art 46 alin (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administratiei publice locale nr 215/2001 cu modficarile si completarile ulterioare; 

      CONSTAT: 

      Necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare pentru aprobarea infintarii serviciului de iluminat 
public, in vederea intretinerii, gospodaririi in bune conditii a acestuia. 

 

      INTOCMIT VICEPRIMAR, 

       RUS I IOAN 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD  
PRIMARIA COMUNEI PARVA 

    PRIMAR 
Nr.1771 din 18.09.2009. 

     EXPUNERE DE MOTIVE 

          privind infintarea,organizarea si functionarea serviciului  de iluminat public in comuna Parva 

                                                 Subsemnatul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva: 
 
Avand in vedere: 
 - raportul nr.1770 din 18.09.2009 intocmit de domnul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei Parva; 
   

  In baza prevederilor:         
 - Legii serviciilor publice comunitare Nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - Legii serviciului de iluminat public, Nr. 230 din  7 iunie 2006 ; 

  - Ordinului   Nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
iluminat public; 
  - Ordinului   Nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului 
de iluminat public ; 

  -  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
 - art.36 alin. (3) lit. b), alin (4) lit e), art 46 alin (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administratiei publice locale nr 215/2001 cu modficarile si completarile ulterioare; 

                 M O T I V E Z : 

      Necesitatea adoptarii acestei hotararari pentru aprobarea infiintarii serviciului  de iluminat public, in 
vederea intretinerii, gospodaririi in bune conditii a acestei lucrari. 

              INTOCMIT PRIMAR, 

              GHEORGHE STELIAN  

 

 

 

 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
Comisia pentru Activitati Economico Financiare de Buget -Finante, 
Administrarea Domeniului Public si Privat al Localitatii,Urbanism; 
Nr._____din _______________2009. 
 
 
 
 

Raport  

privind infintarea,organizarea si functionarea serviciului  de iluminat public in comuna Parva 

In sedinta Comisiei pentru activitati economico financiare de buget finante,administrarea domeniului 
public si privat al localitatii,urbanism _______________2009, luand in discutie proiectul susmentionat si 
tinanand cont de: 

- Legii serviciilor publice comunitare Nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii serviciului de iluminat public, Nr. 230 din  7 iunie 2006 ; 

 - Ordinului   Nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat 
public; 
 - Ordinului   Nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
iluminat public ; 

-  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
- art.36 alin. (3) lit. b), alin (4) lit e), art 46 alin (1) Si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administratiei publice locale nr 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
      H O T A R A S T E: 

Proiectul de hotarare a fost avizat cu un numar de ,__ voturi "pentru", _____ voturi 
"impotriva" si ________ “ abtineri” din totalul de____prezenti. 

                      PRESEDINTE COMISIE                              SECRETAR COMISIE, 
                   SINGIORZAN V.VASILE     RUS I. IOAN 
 


