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                In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, republicata, se aduce la cunostinta publica 

urmatoarele proiecte de acte normative : 

                Proiect de hotarare privind aprobarea alegerii formei de delegare a 

gestiunii serviciului de iluminat public prin Achizitie Publica de Servicii  pe o 

perioada de 5 ani, prin licitatie publica deschisa intr-o singura etapa, pe raza  

administrativ – teritoriala   a localitatilor membre  a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localitatilor Focsani si Golesti, 

judetul Vrancea . 

                Proiect de hotarare privind aprobarea obligativitatii continuitatii  

furnizarii/prestarii serviciilor  activitatilor din cadrul contractului de delegare prin 

concesiune  a gestiunii serviciului de iluminat  public din Municipiul Focsani 

conform prevederilor  Art. 33 alin (3).din Lg.51/2006 pana la  atribuirea  

contractului de Achizitie Publica de Servicii. 

    Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului  de Oportunitate pentru 

fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului de 

iluminat public din aria administrativ teritorială a localităților membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a 

Localităților Focșani și Golești 

    Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de iluminat public prin Achizitie Publica de Servicii a 

localităților membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitara pentru serviciul 

de salubrizare a localitatiilor Focsani si Golești, județul Vrancea si Anexele 

Contractului: 

- Regulamentul serviciului de iluminat public din raza administrativ – 

teritoriala  a localitatilor membre Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

serviciul de iluminat public a localitatiilor Focsani si Golești, judetul Vrancea - 

Anexa nr. 1; 



- Caietul de Sarcini al serviciului de iluminat public din raza 

administrativ – teritoriala  a localitatilor membre Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localitatiilor Focsani si Golesti, 

judetul Vrancea - Anexa nr. 2 

                 Proiectele de acte normative mai sus amintite, cu documentatia de baza 

pot fi consultate : 

- pe site-ul  :www.adisalubritatevrancea.ro 

- la sediul asociatiei : Focsani, str. Horea, Closca si Crisan nr.5, jud. 

Vrancea; 

 

                In conformitate cu prevederile art.7 alin.4  si alin. 13 din Legea 52/2003, 

pana la data de 07.04.2021 se pot transmite in scris, propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii 

publice. 

               Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se 

vor transmite pe e-mail: adisalubritatevrancea@yahoo.com sau prin posta la 

adresa mentionata mai sus. Materialele transmise vor purta mentiunea : 

“ Recomandare la proiect de act normativ ”. 
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