ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a indicatorilor de
performanţă şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public
către S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit astăzi, 25 octombrie 2012, în şedinţă
ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Oneşti –
Victor Laurenţiu Neghină, Raportul Serviciului monitorizare servicii publice şi control al
activităţii de transport, precum şi Avizul Avizul Comisiei de studii şi prognoze economicosociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ;
În baza art.36 alin.(6) lit.a), pct.14 din Legea nr.215/2001 a a administraţiei publice
locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.230/2006 a
serviciului de iluminat public şi a Legii nr.51/20096 a serviciilor de utilităţi publice;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare, indicatorii de
performanţă şi contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul
Oneşti conform anexelor nr.1-3 care fac parte din prezenta hotărâre..
Art.2 – (1) Art.4, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local nr.42/12.07.2010 privind
aprobarea înfiinţării Societăţii Comerciale „Domeniu Public şi Privat Oneşti” S.A. se
modifica şi va avea următorul cuprins:
„Art.4, alin.(1) - Se aprobă atribuirea directă către S.C. “Domeniu Public şi Privat Oneşti”
S.A a contractului de delegare a gestiunii a serviciului administrarea domeniului public şi
privat, serviciului de iluminat public, serviciului de ecarisaj şi serviciului de salubrizare
publică a municipiului Oneşti.”
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(2) Art.3 din Hotărârea Consiliului local Oneşti nr.66/24 septembrie 2010
privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a serviciului public de
administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Oneşti se abrogă.
(3) Celelate dispoziţii ale Hotărârii nr.42 din 12 iulie 2010 rămân neschimbate.
Art.3 – Prezenta se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;
- Primarului Municipiului Oneşti;
- S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.

Preşedinte de şedinţă,
Martin Ştefan

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

Nr. 96
din 25 octombrie 2012
SD/PC

2

