
 

 

 

 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU 

SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂŢILOR FOCŞANI ŞI 

GOLEŞTI, CUI 33108115, STR.HOREA CLOŞCA ŞI CRIŞAN, NR.5 , 

FOCŞANI, JUD.VRANCEA 

 

    ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR                                                      

                                                                                    

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din 24 martie 2021 

 

Privind:  aprobarea alegerii formei de delegare de gestiune a 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 Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localitatilor Focsani si 

Golesti, judetul Vrancea, aprobarea documentației de atribuire pentru 

delegarea gestiunii serviciului de Iluminat Public a localităților membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a 

localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului 

Presedintelui Asociatiei săsemneze  întreaga documentație de atribuire în 

cadrul adunării generale a asociației 

 

        

Adunarea Generală a „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A 

LOCALITĂŢILOR FOCŞANI ŞI GOLEŞTI”. 

În temeiul dispoziţiilor art. 21, alineat 2, litera “h” şi art. 23, alineat 1 din 

Ordonanţa Guvernului Nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 17 alin. 2, 

lit b) din Statutul “ ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂŢILOR FOCŞANI 

ŞI GOLEŞTI”. 

In temeiul prevederilor art.2 lit.g indice 1, art.10 alin.6, art.23 alin2 

lit. b si alin. 4, art.22 alin.1 lit.b, art.25 alin1 lit.b, precum si alin. 2, art.30 



alin.13 si art.31 alin.1 lit. a si alin.2 din Legea Serviciilor comunitare de 

utilitati publice nr.51/2006- actualizata. 

-   Tinand cont de : 

Hotararile de avizare si mandatare a UAT – urilor membre 

     -având în vedere prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

      -ținând cont de prevederile Legii 230/2006 a serviciului de iluminat public a 

localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

      -având în vedere H.C.L. al municipiului Focșani nr. 30/2014, prin care a  fost 

aprobată asocierea municipiului Focșani prin Consiliul Local al municipiului 

Focșani cu comuna Golești prin Consiliul Local al comunei Golești în vederea 

constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de 

salubrizare a localitătilor Focșani și Golești; 

      -ținând cont de Hotararile Consiliilor Locale prin care Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localitătilor Focșani și Golești, 

județul Vrancea a fost mandatată să delege gestiunea serviciului de iluminat public 

în raza administrative – teritoriala a Asociatiei precum și să exercite atribuțiile, 

drepturile și obligațiile Consiliilor  Locale în acest sens;  

           - în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;  

         - în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 136 alin. (1) 

   din Ordonanta de Urgență  a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  

   modificările și completările ulterioare; 

 

 

                                                            PROPUN: 

 

Art.  1 Aprobarea alegerii formei de  delegare de gestiune a 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 Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul 

de salubrizare a localitatilor Focsani si Golesti, judetul Vrancea . 

 

  Art. 2 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 

 

         Art. 3 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 



Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a 

localităților Focșani și Golești, conform Anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre. 

        

 Art. 4 Aprobarea Proiectului de CONTRACT DE DELEGARE a gestiunii 

serviciului de iluminat public prin Achiziție Publică de Servicii a localităților 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de 

salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea, conform Anexei 2 la 

prezentul proiect de hotărâre, cu următoarele anexe ale contractului: 

 

           -  REGULAMENTUL serviciului de iluminat public din raza administrativ- 

teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților Focșani și Golești, conform Anexei 

1 la contract; 

 

           - CAIETUL DE SARCINI al serviciului de iluminat public din raza 

administrativ-teritorială a localităților membre Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, 

județul Vrancea, conform Anexei 2 la contract. 

 

      Art. 5 Acordarea mandatului Presedintelui  Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților Focșani și Golești,  

să semneze întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a 

localităților Focșani și Golești, județul Vrancea. 

 

        Art.6  Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi “ 

pentru “, voturi 0 “ impotriva “ si 0 abtineri. 

  Art.7 Prezenta hotarare va fi comunicata fiecarui membru 

asociat,  in termen de 5 zile de la  data adoptarii acesteia si va fi publicata 

si pe propria pagina de internet a asociatiei.  

 

  Art.8 Aparatul   tehnic al Asociatiei va duce la indeplinire 

dispozitiile prezentei hotarari. 

   
 

  ASOCIATII :  

Comuna Golesti,                                                   Comuna Cirligele, 

Prin reprezentant :                                                D-nul Moscu Stefan 

D-nul Zar Alexandru 

__________________                                            Comuna Vinatori, 

                                                                                 D-nul Lupu Ionel 

Municipiul Focsani ,          



              Comuna Bolotesti, 

 Prin reprezentant :                                     D-nul Popa Fanica 

 Cristi Valentin Misaila 

         Comuna Garoafa, 

 Comuna Milcovul,     D-nul Diaconu Laurentiu 

  D-nul Neata Mihai 

                                                                                              

 Comuna Urechesti,                              Comuna Poiana Cristei, 

 D-nul Bratosin Nistor      D-nul Vlad Petrus   

    

           

   Comuna Vulturu,        Comuna Popesti,  

 D-nul Pacuraru Nicusor            D-nul Ciocanel Nicolae  

       

                                                                              

    Comuna Cotesti,               Comuna Dumbraveni, 

D-nul Bolovan Ion Dorel             D-nul Tilvar Valentin 

  

 

   Comuna Campineanca,        Comuna Sihlea, 

       D-nul Ivan Tudorel              D-nul Modreanu Radu 

Avizat,     

 Consilier juridic 

          Vlase Gabriela


