
                                         ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA TOPRAISAR 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
              privind aprobarea modului de gestiune a sistemului de iluminat public în comuna Topraisar, 
județul Constanța. 

 
 
             Consiliul Local al Comunei Topraisar, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa ordinara din data de  
 18.06.2020; 
 

          Având în vedere: 
 
          Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Topraisar, judeţul Constanţa domnul Gheorghe 
Stelian; 
         Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Topraisar, județul Constanța; 
         Avizul comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din  cadrul Consiliului local al comunei Topraisar; 
         Avizul de legalitate întocmit în condiţiile art.243 alin.1) lit.(a) din O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

    Adresa nr.808410/IT/21.05.2020 a Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice ; 
     Prevederile Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public; 
     Prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată; 
      Prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 
       În temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.(d), alin. 7) lit.(s) coroborat cu art.196 alin.1) lit.(a) 
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

          Art.1  1  Se aprobă ,,gestiunea delegată’’ ca modalitate de gestiune  a sistemului de 
iluminat public în comuna Topraisar, județul Constanța. 
          Art.2 Se împuternicește Compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei 
Topraisar, județul Constanța să intocmească documentația necesară delegării serviciului de 
iluminat public. 



          Art. 3  Prezenta hotărâre  va fi va comunicată Autoritații Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice şi  înaintată Institutiei Prefectului -Judeţului Constanţa. 

                Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, - voturi abţinere, - voturi 
împotrivă din totalul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.                                                                                              

                    Total membrii ai consiliului local  15 consilieri. 
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