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HOTĂRÂREA NR. 35 
Din 26 februarie 2020 

privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de utilitate publică - Iluminat 
Public în oraşul Buftea şi aprobarea Regulamentului serviciului, a Indicatorilor de 

performanţă şi a Caietului de sarcini 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

( Având în vedere: 
, Referatul de aprobare al domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
, Raportul de specialitate comun al Compartimentului Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu 

Locativ, Autorizaţii şi Avize şi al Serviciului Investiţii şi Achiziţii Publice; 
, Studiul de oportunitate întocmit pentru stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului 

de utilitate publică - Iluminat Public din oraşul Buftea; 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 
• Prevederile Legii nr. 230/2006 a Serviciului de Iluminat Public, ale Ordinului nr. 

86/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de iluminat public, ale Ordinului 
nr. 87 /20.03.2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de iluminat public, 
ale Ordinului nr. 77 /2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public, 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) şi alin. (3) lit. d) şi i) şi ale art. 22 alin. 
(2) şi alin. (3) din Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 6-10, art. 16 - 18 din Legea serviciului de iluminat 
public nr. 230/2006 şi ale art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (d), alin. (7) lit. n) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, 

În temeiul art. 139 alin. (1), art.196 alin. (1 ), lit. a) din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă Studiul de oportunitate întocmit în vederea stabilirii modalităţii de 
gestiune a serviciului de utilitate publică - Iluminat Public din oraşul Buftea prevăzut în Anexa 
nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. - Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului de utilitate publică - Iluminat 
Public din oraşul Buftea, gestiunea directă a serviciului. 

Art.3. - Se aprobă Regulamentul Serviciului de iluminat public în oraşul Buftea care 
cuprinde indicatorii de performanţă ai serviciului, conform Anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.4. - Se aprobă Caietul de sarcini pentru Serviciul de iluminat public în oraşul Buftea, 
conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 187/30.09.2019 şi orice alte prevederi contrare. 

Art.6. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor de 
specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 
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