
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la : aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea  

prin concesiune a serviciului de iluminat public în oraşul Balş  
 Având în vedere: 
 - Legea 215/2001, actualizată şi republicată, privind administraţia publică locală; 
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitãţi publice , republicatã ; 
- Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public , modificatã şi completatã ; 
- Legea 337/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii privind 
regimul juridic al concesiunilor; 
- Legea 213/2006 privind proprietatea publică şi  regimul juridic al acesteia , actualizată ; 
- Legea 475/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
de iluminat public; 
- O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
de interes local; 
- O.U.G. nr. 34/2006 , privind atribuirea contractului de achiziţie publică , a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune servicii ; 
-H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii; 
-Ordinul nr. 1571/2009 al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind 
aprobarea ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România ; 
-Ordinul nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire , ajustare sau modificare a valorii 
activităţilor serviciului de iluminat public ; 
- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor –cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local ; 
- Ordinul 296 din 01 iulie 2003 privind actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor –CPSA; 
- H.G. nr.745 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor 
comunitare de utilităţi publice ; 
-    Raportul nr. 25/29.01.2014 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ; 
 - Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d) , ale alin. (6) , litera a), pct. 14 şi art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

   CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE: 

              Art. 1. – Se aprobă  studiul de oportunitate privind delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public 
în oraşul Balş conform anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei 
oraşului Balş  şi  Instituţiei Prefectului Judeţului Olt  . 
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