
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                     
CONSILIUL LOCAL                      
       
      

HOTARARE  nr. 162 / 2017 
privind aprobarea Contractului privind folosirea si administrarea 

infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea 
serviciului de iluminat public la nivelul Municipiului Curtea de Arges 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges; 
 Avand in vedere: 

-Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Curtea de Arges, cu nr. 34268/19.12.2017; 

-Prevederile Ordinului nr. 93/2007 si Ordinului nr.5/20.03.2007 pentru aprobarea 
Contractului – cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei 
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public emis de Autoritatea Nationala de 
Reglementare  in Domeniul Energiei si de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 
Serviciile Publice de Gospodarie Comunala ; 

-Prevederile punctului 5 din Nota de control nr. 26126/05.10.2017 a Autoritatii 
Nationale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice; 

-Prevederile art. 16 alin. (6), pct. 14 din Legea nr. 215 a administratiei publice 
locale, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare; 

-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

-Avizul Comisiei de comert si servicii publice; 
In temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea 

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu completarile si modificarile 

ulterioare; 

H O T A R A S T E 

Art. 1: Se aproba contractul privind folosirea si administrarea infrastructurii 
sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat 
public, conform anexei; 

Art. 2: Se imputerniceste primarul Municipiului Curtea de Arges, domnul 
Constantin Panturescu, sa semneze contractul  privind folosirea si administrarea 
infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de 
iluminat public , la nivelul Municipiului Curtea de Arges; 

 

Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                     Secretar Municipiu 

            PAUNESCU ION - PETRE                                       CHIRCA RADU 
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