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J)

nuo

privind insugirea contractului de folosire a infrastructurii sistemului de distribufie a
energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei
Bucuregci, judetul Hunedoara
Consiliul local al comunei Bucuregci, judeful Hunedoara;
Lu6nd in dezbatere Proiectul de hot6rdre Nr.6121116.06.2A20 privind insugirea
contractului de folosire a infrastructurii sistemului de distribulie a energiei electrice pentru
realizarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Bucuregci, judeful Hunedoara;
Av6nd in vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de domnul Ghilean Mircea-Florin, primar al comunei
Bucuregci, judeful Hunedoara, inregistratii sub Nr.8/21 din 16.06.2020, prin care se propune
insugirea contactului de folosire a infrastructurii sistemului de distribulie a energiei electrice
pentru realiz.areaserviciului de iluminat public la nivelul comunei Bucuregci, judetul Hunedoara;
- Raportul de specialitate inregistrat sub nr.9lTl din22.06.2020, precum gi
- Avizul comisiei pentru administralie public[ 1ocal6, juridicI, apdrarea ordinii qi linigtii
publice, a drepturilor cettitenilor, inregistrat snb nr.7l22 din23.06.2020 ;
- Contractul nr.118637105.A6.2020 impreun[ cu anexele sale;
ln conformitate cu prevederile:
-art.8, alin.3, lit.i din Legea nr.5112006 a serviciilor comunitare de utilitili publice,
republicati, cu modificlrile qi completiirile ulterioare;
-art.2, alin.A 9i art.4, alin.2 din Legea nr.23012006 a serviciului de iluminat public, cu
modifi c[rile qi completirile ulterioare,
tn conformitate cu prevederile Legii nr. 55412004 a contenciosului administrativ,
acfiializatl precum qi cu cele ale Legii nr.5212003 privind transparenJa decizionalI in
administrafia public6, republicati, cu modifictrrile gi completiirile ulterioare;
tn temeiul prevederilor art.l29, alin.Zr lit.d, alin.7, liLn, art.l39, alin.l gi ale art.l96,

alin.l, lit.a din O.U.G. nr.57l20l9 privind Codul administrativ, cir modificiirile

9i

completirile ulterioare;

HOTIRa$TE:
Consiliul Local al Comunei Bucuregci igi insugegte Contractul privind folosirea
infrastructurii sistemului de distribulie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de
iluminat public la nivelul comunei Bucuregci, judeful Hunedoara, nr.118637105.06.2020

Art.l.

impreun6 cu anexele sale.
Art.2. Autoritatea public[ localI Comuna Bucuregci preia dreptul de folosinli cu titlu
gratuit asupra infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice, pe toati durata
existentei acesteia, conform contractului mentionat la art.l.
Art.3. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotiir0ri se insdrcineazilPrimard, Comunei
Bucuregci, judelul Hunedoara, prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul
Primiriei Comunei Bucuregci;

gi condiliile Legii rc' 55412004 a
Art.4.prezentahotir6re se poate contesta in termenul
qi completiirile ulterioare.
contenciosului administrativ, cu modificlrile
se va comunica:
Art.s. Prin grija secretarului general al comunei prezentahotiirdre

-

Institutieiirefectului-judefulHunedoara;
-PrimaruluicomuneiBucuregci,judetulHunedoara;
Primlriei Comunei Bucuregci
- Compartim."i"iot Ae speciatitaL din cadrullocal
al comunei Bucuregci'
gi va fi publicatS pri" unlar. h ahqierul consiliului
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Bucuregci, 30.06.2020
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