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25/2020-as számú Határozat 
A Közvilágítási szolgálat létrehozásáról,  

Mezőterem községben 
 

Mezőterem község Helyi Tanácsa 2020 június 29-i rendes ülésén, az alábbi jogszabályi 
feltételekenek eleget téve jóváhagyja: 
 „ 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.1639/09.06.6.2020, iniţiat în baza referatului de aprobare 
a primarului comunei Tiream nr.1443/15.05.2020,însoţit de raportul de specialitate al 
compartimentului de resort nr.1673/11.06.2020 şi de avizelecomisiilor de specialitate din 
cadrulConsiliului local Tiream, nr.1,nr.2 şi nr.3 ; 
În conformitate cu prevederile : 
   - art.1 alin.(1) si Art.8. alin.(1) dinLegea Nr.51/2006 a serviciilorcomunitare de utilitatipublice, 
rerepublicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.8, alin.(1) dinLegea Nr.230/2006 a serviciului de iluminat public;  
   - Art.4 alin.(1) si Art.7 alin.(1) dinOrdinul Nr.86/2007 pentruaprobareaRegulamentului-cadru al 
serviciului de iluminat public, emis de Presedintelui ANRSC;  
      - Art.2 dinOrdinul Nr.87/2007 pentruaprobareaCaietului de sarcini-cadru al serviciului de 
iluminat public, emis de Presedintelui ANRSC,  
            În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), art.139, alin.(1) ,  art.196 alin.(1) 
lit.a)  din  Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.-Se aprobăînființareaServiciului de iluminat public  al comuneiTiream. 
Art.2.- Se aprobăRegulamentul de Organizareșifuncționare a Serviciului  de Iluminat Public 

al ComuneiTireami, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezentahotărâre. 
 Art.3.-Se aprobaăCaietul de sarciniprivindiluminatulpublic,conformAnexei nr.2, care face 
parte integranta din prezentahotarare. 
 Art.4.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Tiream și compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 Art.5. -Prezenta se comunică InstituţiaPrefectuluijudeţuluiSatu Mare, se publicăpe  site-ul : 
www.tiream.ro  şiCetăţeni, prinafişare la avizierulPrimăriei . 
 

Tiream, la  29iunie 2020  
 

         REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează, 
Consilierlocal:VinklerValterSecretar general UAT Tiream: 
jr. Maria Grigoraş 
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Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art.139 alin. (1)  din  O.U.G. nr. 57/2019 
privindCoduladministrativ, modificată; 
          Total consilieriîn funcţie:11; Nr.total al consilierilor prezenţi:11 ; Nr. total al consilierilorprezenţi: 11 ;                                                                                              



Voturipentru :11 ;    Voturiîmpotrivă : nu nunt;   Abţineri : nu sunt;                                                               
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbaterişi la vot :11 

 


